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۷ سرفصل راهبردی در مدیریت سئو / راهنمای بهینه
سازی برای کسب وکارها در ایران

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

چرا فکر می کنید به سئو نیاز دارید؟ چه انتظاری دارید و دقیقا چه می خواهید؟

پاسخِ این ها، و چند پرسش بیش تر، برای آغاز ضروری خواهد بود. اگر در استراتژی، اولویت بندی یا تخمین
بودجه و زمان بندی، مسیر درستی در پیش نگیرید، موفقیت چطور ممکن است.

۷ سرفصل راهبردی در مدیریت سئو

مهدی ملک زاده
بازاریابی گوگلی و سئو
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در این مقاله می گویم اگر صاحب یک کسب و کار بودم، برای سئو چه می کردم. امیدوارم بتوانم حوزه های
تخصصی/اجرایی در سئو را، مخصوصا بر اساس نیازها و شرایط کسب و کارها در ایران دسته بندی کنم. و بگویم

اگر بخواهم سئو را بلند مدت پیش ببرم و نتایج کوتاه مدت هم بگیرم، چه سرفصل هایی را در استراتژی ها و
تکنیک ها دنبال می کنم. چگونه زیرساخت فنی مناسب برای سئو ایجاد می کنم. چگونه تخمین می زنم و چطور

داده ها را برای اولویت بندی استفاده می کنم. یا بودجه را کجا هزینه می کنم.

سعی می کنم بگویم چه زمانی می توانید منتظر نتیجه باشید و منتظر چه نتیجه ای باشید.

در این برگه، سئو را در ۷ سرفصل راهبردی تقسیم کرده ام. اگر می خواهید از سئو برای جذب مشتری در
کسب و کار خود استفاده کنید، پیشنهاد من، تمرکز بر این سرفصل ها خوهد بود.

فهرست مطالِب مقاله در زیر آمده است. اگر نظر یا نکته ای داشتید، لطفا تماس بگیرید.

to Begin / نکات ضروری، پیش از آغاز

Seven Strategic Domains in SEO Management / ۷ سرفصل راهبردی در مدیریت سئو ◄

Researches / ۱) تحقیقات

Content Management Systems and On-Page SEO / ۲) زیرساخت فنی وب سایت و سئوی داخلی

Content SEO / ۳) محتوا و موارد استفاده برای سئو

Link Building / ۴) لینک سازی

User Experience / ۵) تجربۀ کاربری

Social Media SEO  / ۶) کاربرد فعالیت شبکه های اجتماعی برای سئو

Local SEO and Other Google Advertising / ۷) لوکال سئو و سایر موقعیت های تبلیغات در گوگل
Opportunities

Data-Driven SEO / اندازه گیری و بازتاب داده ها در استراتژی و تکنیک ها

Budget in SEO / استفادۀ حداکثری از منابع مالی برای نتایج واقعیِ سئو

?What Results and When / چه نتایجی، و چه زمانی؟
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Resources / منابع و مطالب مفید

to Begin / نکات ضروری، پیش از آغاز

همان طور که نمی شود از میان بر به تناسب اندام پایدار رسید، نتایج مناسب و پایدار در سئو، حاصل یک
پروسۀ صحیح با اولویت بندی های زمان بندی شده و منعطف خواهد بود. مگر این که خطرات قرص ها و

داروهای تناسب اندام را بپذیرید. گاهی ممکن است نتایج جالبی هم بگیرید. اما اگر کسی با قرص چیزی را
تضمین کرد، شک کنید.

استراتژی صحیح، یک استراتژی منعطف خواهد بود، که برای هر کسب و کار، شخصی سازی شده است. اما ذکر
این چند نکته، برای برنامه ریزی یا اجرای صحیح سرفصل های بعدی، ضروری خواهد بود.

– اولویت بندی تکنیک ها و فعالیت ها: تکنیک های سئو بر مبنای نیاز الویت بندی می شوند. هیچ گاه منابع، به
طور مساوی در تکنیک ها و فعالیت ها تقسیم نمی شود. توان و بودجۀ سئو، باید همیشه بر یک یا دو حوزۀ

اصلی، تمرکز بیش تری داشته باشد. انتخاب تکنیک ها، همیشه بر اساس اهمیت عمومی حوزۀ مرتبط با آن
صورت نمی گیرد. بلکه بر مبنای شرایط رقابت و وضعیت موجود، متفاوت هستند.

– چرخ دنده های بازاریابی: برای «بازاریابی» در حال حاضر چه می کنید؟ برای «بازاریابی دیجیتال» چطور؟ به
هماهنگی و همسو کردن سئو با سایر فعالیت ها فکر کنید. چه مخاطبی را در وب، مد نظر دارید؟ با ارائۀ چه

محتوایی، می توانید تعامالت منفعت سازی از این مخاطبان داشته باشید؟ به سایر حوزه های بازاریابی دیجیتال
فکر کنید و شخصیت های تکمیل کننده ای برای هر کدام تصور کنید.

– نظم و ریتم پروسه ها: هرچند تمام توان ما، به طور مساوی در ۷ سرفصل زیر تقسیم نخواهد شد، اما
تناسب فعالیت ها ضروری ست. اگر ۱۰۰۰ واحد توان دارید، همه را یک جا هزینه نکنید. میان مدت و بلندمدت را

همیشه در نظر داشته باشید.

– توان اجرایی و بودجه: چه کسی مسئول سئو خواهد بود؟ آیا سئوی شما متکی به یک نفر است؟ چه مقدار
بودجه دارید؟ چه مقدار از توانایی تیم خود مطمئن هستید؟ نتایج هزینه ها از نظر شما باید چه نتیجه ای

داشته باشد؟ پاسخ این پرسش ها مشخص می کند که در رقابت با سایرین کجای کار ایستاده اید و می توان چه
انتظاری داشت.

– نتایج و داده ها: اگر بر مبنای داده ها تصمیم نگیرید، تیر به تاریکی زده اید. خواندن داده ها، ممکن است
اولویت بندی، نظم و ریتم پروسه ها یا بودجه بندی را تغییر دهد. بدون داده ها تقریبا هیچ چیز، از جمله سئو،

ممکن نیست.
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– مشورت بگیرید: از چند نفر متخصص مشورت بگیرید. اگر یک شرکت بزرگ هستید، حتما افراد متخصصی
را برای گفت و گو دعوت کنید. هر مشورتی، شانس گمراه کننده بودن دارد. شما هستید که تشخیص می دهید.

زمان را فراموش نکنید: روزها می گذرند و تصمیمی گرفته نمی شود. طبیعی ست. بزرگ ترین کسب و کارها هم
توان محدودی دارند. اگر به سئو اهمیت می دهید، با برنامه ریزی، زمانی را برای شروع کار مشخص کنید.

ملزومات و اهداف را تعیین کنید. و با پیگیری، کار را آغاز کنید.

Seven Strategic Domians / ۷ سرفصل راهبردی در مدیریت سئو ◄
in SEO Management

من برای سئو، این ۷ سرفصل را مورد تمرکز قرار می دهم. استراتژی را بر مبنای این ۷ بخش می نویسم و
تکنیک ها را بر اساس آن ها اولویت بندی می کنم.

Researches / ۱) تحقیقات

بدون تحقیق شروع نکنید. غرق تحقیقات هم نشوید. داده های مورد نیاز برای تخمین های زمانی، بودجه بندی،
اولویت بندی و انتخاب تکنیک ها از نتایج این تحقیقات خارج می شود. باید بدانید هدف چیست و در رقابت با

دیگران، بهینه ترین، منطقی ترین و سریع ترین روش دستیابی به آن چگونه است. تحقیقات هیچ گاه متوقف
نمی شود، اما بسته به اندازۀ رقابت، ۳ تا ۱۰ روز را برای تحقیقات اولیه اختصاص دهید.

Competitors Research / الف) تحقیقات رقبا

بدون مشاهدۀ رقبا نمی توان استراتژی ورود را پیدا کرد. همیشه، و در سخت ترین حوزه ها نیز موقعیت های
بسیاری وجود دارند.

با کلمات کلیدی مد نظرتان، تمام رقبا را بررسی کنید و سنجه های (Metrics) عددی آن ها را در یک فایل
اکسل گردآوری کنید. نیاز نیست روزها وقت صرف کنید. تحقیقات، چاهِ چاله مانندی است که ته ندارد.

مهم ترین ها را بررسی کنید و شرایط آن ها از لحاظ حجم محتوا و وضعیت بک لینک ها بسنجید.



4/23/2020 سرفصل راھبردی در مدیریت سئو برای کسب و کارھا • مھدی ملک زاده ٧

malekzade.com/seo-management-guide/?utm_source=telegram&utm_medium=socials&utm_campaign=share 5/38

می توانید با ابزارهای ساده و رایگان، وضعیت رقیب را بسنجید. سنجه های مورد توجه شما می تواند متفاوت
باشد. اما در نهایت باید میزان اعتبار سئویی و شیب پیشرفت آن ها را درک کنید. از سنگینی رقابت نترسید!

همیشه جای خالی هست. با کیورد رسیرچ یا تحقیق کلمات کلیدی می توان آن ها را پیدا کرد.

قسمتی از تحقیق در مورد رقبای یک بازار اینترنتی

Keyword Research / ب) تحقیق کلمات کلیدی

هیچ گاه بر مبنای دانسته ها و تصورات خود کلمات کلیدی هدف را انتخاب نکنید.

تحقیقات کلمات کلیدی کمک می کند بفهمید چه کلماتی بیش ترین بازدیدکننده را خواهند داشت. هم چنین
می فهمید کدام گروه از کلمات، بیش ترین تعامل منفعت ساز را دارد. از همه مهم تر، کلمات هدف را برای آغاز
کار پیدا می کنید. کلماتی که به طور منطقی دسترس پذیر هستند. این کلمات آغازگر مسیر به سمت کلمات

بزرگ تر خواهند بود.

معموال کیوردهای چند کلمه ای برای آغاز انتخاب می شوند. کیوردهایی که غالبا نمی توان بدون تحقیق، تصور
کرد. بنابراین اگر متخصص سئوی شما می گوید کلمات مناسب تری برای هدف گیری سراغ دارد، بدون منطق

اصرار نکنید، و داده ها را مالک قرار دهید.

ابتدا فهرستی از کلمات انبار کنید. سپس آن ها را خوشه بندی و اولویت بندی کنید.

برای انبار کردن، کلمات می توانید بسیار ساده و بدون هیچ ابزاری شروع کنید. گوگل را با آی پی کشور مورد
رقابت، (و در Incognito گوگل کروم یا Private Window موزیال) باز کنید. عبارت را در کادر جستجو وارد
کنید ولی سرچ نکنید. ابتدا فهرست کلمات پیشنهادی را بدون درج فاصله، و در دو نوبت دیگر با قرار دادن

یک فاصله در ابتدا و انتهای عبارت، در یک اکسل گردآوری کنید. هر کدام از سه حالت، یک مجموعه کلمات
متفاوت نمایش می دهد. سپس پیشنهادهای پایین صفحه را اضافه کنید. این کار را بسته به گستردگیِ حوزۀ

رقابت، با کلمات کلیدی بیش تری تکرار کنید و انباری از کلمات کلیدی ایجاد کنید.
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فاصله در ابتدا بدون فاصله

جستجوهای مرتبط فاصله در انتها

برای خوشه بندی / Clustering، باید بدانید قصد کاربر از جستجو (Search Intent) چیست؟ در سئو
می گویند که جستجوها از یک نظر، در ۴ گروه تقسیم می شوند. جستجوهایی با کلمات کلیدی تجاری

(Commercial)، معامالتی (Transactional)، راهبری/برند محور (Navigatinal/Branded) و اطالعاتی
.(Informational)

–  معامالتی / Transactional Keywords: به قصد خرید جستجو می شوند. نرخ تبدیل باالیی دارند. مثل:
خرید طال، خرید کفش اسپرت مردانه سفید.

–  تجاری / Commecrial Keywrods: به قصد تحقیق خرید یا یک تعامل تجاری جستجو می شوند. نرخ
تعامل و تبدیل به نسبت باالیی دارند. مثل: کفش اسپرت، لباس زنانه، قیمت میلگرد.

–  اطالعاتی / Informational Keywords: به قصد کسب اطالعات جستجو می شوند. نرخ تبدیل به نسبت
پایینی دارند. مثل: چگونه آیفون ۷ را آپدیت کنم، موزامبیک کجاست، آموزش استفاده از اینستاگرم.

–  راهبری یا برند محور / Navigational or Branded Keywords: به قصد پیدا کردن صفحۀ مرتبط با یک
برند جستجو می شوند. برای وب سایت هایی به جز صاحب برند، نرخ کلیک پایینی دارند. مثل: سایت سازمان

سنجش، مایکروسافت، اینستاگرام.
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تعداد کیوردها، به تفکیِک قصدِ جستجو، چنین تناسبی دارد. همیشه تعداد کیوردهای اطالعاتی از معامالتی یا تجاری
بیش تر است.

بین کلمات معامالتی و تجاری، مرز باریکی وجود دارد که تشخیص را کمی سخت می کند. اما یک آزمایش
ساده وجود دارد. کیورد را در گوگل جستجو کنید. نتایج را بررسی کنید و چند مورد را باز کنید. صفحات دیگر
وب سایت ها نشان می دهد که کلمۀ کلیدی شما جزء کدام گروه است. مثال اگر نتایج شامل صفحات مجالت

بود، احتماال کیورد شما، اطالعاتی است. یا اگر صفحات فروشگاهی را مشاهده کردید، می تواند تجاری یا
معامالتی باشد.

وقتی قصد و قرض کاربر را درک کردید، بر مبنای منفعتی که کلمات مختلف ممکن است داشته باشند، آن ها
را خوشه بندی کنید. سپس موضوع جستجو را مد نظر قرار دهید. در ترکیب این دو فیلتر، خوشه های جدیدی از

کلمات کلیدی ایجاد کنید.

برای اولویت بندی، بر اساس توان فنی و سختی رقابت، کلمات را انتخاب کنید. سختی کلمات را با ابزارهایی
(Long Tail Keywords) می توان پیدا کرد. همیشه با کلمات کلیدی بلند (Google Trends) مثل گوگل تِرِندز

شروع کنید.

از نتایج این تحقیقات یک داشبورد کلمات کلیدی ایجاد کنید که در نسخه های اولیه می تواند بسیار ساده
باشد. هدف گذاری تمام فعالیت های شما، بر اساس این داشبورد صورت می گیرد.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/search-intent.jpg
https://trends.google.com/trends/
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نمونه ای از خروجی kwfinder / مورد نیاز برای داشبورد کیورد ریسرچ / یک آژانس تبلیغاتی

Content Management / ۲) زیرساخت فنی وب سایت و سئوی داخلی
System and On-Page SEO

«راه اندازی» یا «بهبود وب سایت فعلی» دو مسیر متفاوت خواهد بود. اینجا شاید مهم ترین موضوع، انتخاب
«سیستم مدیریت محتوا/Content Management System» باشد.

سیستم مدیریت محتوا/CMS: این سیستم ها، زیرساخت های نرم افزاری برای تولید، ویرایش و انتشار محتوای
وب سایت ها هستنند.

الف) راه اندازی وب سایت جدید

اگر کسب و کار تازه ای را آغاز می کنید که محتوای وب سایت، باالترین اولویت را دارد، از وردپرس استفاده کنید.

انتخاب زیرساخت فنی مناسب، موضوعی خارج از این مقاله است. زیرساخت فنی، می تواند مبتنی بر
زبان های برنامه نویسی گوناگون و ساختارهای فنی متفاوت باشد. انتخاب این مشخصات، قطعا شامل

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/03/keyword-research-dashboard.jpg
https://kwfinder.com/
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فاکتورهای بسیاری خواهد بود. اما اگر وب سایت شما می تواند با نسخۀ ساده ای از وردپرس فعالیت های اصلی
و کلیدی خودش را آغاز کند، حتما به آن فکر کنید.

از خوبی های وردپرس گفتن، بحث مفصل دیگری می طلبد. اما اگر اهمیت زمان را در نظر بگیریم و به
به روزرسانی های آتی فکر کنیم، در بسیاری موارد، انتخاب گزینه هایی غیر از سیستم های مدیریت محتوای

آماده، می تواند اشتباه هزینه ساز و مهلکی باشد.

حتی اگر کسب وکار، به زیرساخت های فنی پیچیده ای نیاز داشته باشد که وردپرس از پس آن بر نمی آید،
می توان به نسخۀ اولیه فکر کرد. یک نسخه از وب سایت که پس از مدتی، با زیرساخت دیگری جایگزین

می شود. این گونه می توان با یک فاصلۀ اندک، نسخۀ جدیدی را مبتنی بر بازخوردها و داده های به دست آمده
تولید کرد. در شرایطی که کسب و کار، علم دقیقی از نیازهای فنی خود دارد، باز می توان با وردپرس آغاز کرد و

به طور موازی، زیرساخت فنی را توسعه داد.

نکاتی که در بخش «بهبود وب سایت فعلی» آمده است در زمان راه اندازی، باید به شکل دیگری مورد توجه
قرار بگیرند. راه اندازی یک وب سایت با امکانات مورد نیاز برای سئو می تواند گزینۀ هزینه سازی باشد. اما

وردپرس، به عنوان بهینه ترین و پر امکانات ترین سی اِم اِس رایگان، از ابتدا از در دوستی با موتورهای جستجو
وارد می شود. و بسیاری مشکالت سئویی موجود در سایر سیستم ها را ندارد.

اگر از سطح برنامه نویسی و طراحی/توسعۀ وب سایت های ایرانی، میانگین بگیریم، قطعا به این نتیجه می رسیم
که راه اندازی یک وب سایت وردپرسی بدون کوچک ترین تنظیمات و فعالیتی، نتیجۀ سئویی بهتری نسبت به
اغلب وب سایت ها خواهد داشت. چه هزینه های زمانی و مالی که در مسیر تولید سیستم مدیریت محتوای

اختصاصی، باعث فلج شدن فعالیت های بازاریابی نشده است.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/03/wordpress-usage-builtwith.jpg
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داده های Builtwith از وب سایت های وردپرسی در دنیا / بیش از ۲۷ میلیون وب سایت فعال

برای مثال، وب سایت های کاله یا زر ماکارون طراحی و کاربری خوبی دارتد. که با وردپرس ساخته شده اند.
هرچند نکات مربوط به سئو، در آن ها چندان لحاظ نشده است. از سایت های وردپرسی فوق العاده بهینه شده

.TechCrunch یا WP Beginner، Yoast، Variety برای سئو، نمونه های خارجی زیادی وجود دارد. مثال

انتخاب دامنه و سئو

دامنۀ مورد نظرتان را به خاطر سئو کنار نگذارید. این که یک دامنه، حاوی کیورد مرتبط با کسب و کار شما
باشد، می تواند به شکل بسیار جزئی اهمیت داشته باشد. اما انتخاب دامنه ابعاد بزرگ تری دارد که کفۀ

سنگین تری برای تصمیم گیری ایجاد می کنند.

ولی رعایت کردن چند نکته از لحاظ سئویی مفید خواهد بود:

– کوتاهی دامنه: هر چه ممکن است دامنه را کوتاه انتخاب کنید.

– پینگیلیش نویسی و دامنه های فارسی: به جز نام برند، کلمات را به هیچ وجه پینگیلیش به کار نبرید. استفاده
از دامنه های فارسی به طور کلی توصیه نمی شود. از دید سئویی، هر زبانی به جز انگلیسی، انتخاب اشتباهی

برای دامنه به نظر می رسد.

– خط فاصله: حتی االمکان از خط فاصله (-) استفاده نکنید. اما اگر دامنه با خط فاصله بهتر خوانده می شود،
می توان چشم پوشی کرد و اهمیت باالیی ندارد.

– پسوند دامنه ها: با استفاده از پسوندهای بسیار جدید مثل Business و Doctor، ممکن است مشکالتی در
ابزارهای سئو داشته باشید که قطعا به مرور برطرف خواهند شد. اما پسوند دامنه ها اولویت چندانی برای سئو

ندارند.

پسوند .com مطمئن ترین انتخاب به نظر می رسد. اما دامنه های محلی هیچ مشکلی ندارند. در زمانی که
وب سایت های چندزبانه یا با مخاطبان غیر ایرانی دارید، ممکن است استفاده از .com انتخاب درست تری

باشد.

– ساب دامنه ها: به طور کلی به جای ساب دامنه ها، از فولدرها استفاده کنید. استفاده از ساب دامین ها
می تواند پیچیدگی های آماری و عملیاتی برای سئو ایجاد کند. بنابراین بهتر است از  mehdi.com/blogs به

جای blog.mehdi.com استفاده شود.

https://kalleh.com/
http://www.zarmacaron.com/
https://www.wpbeginner.com/
https://yoast.com/
https://variety.com/
https://techcrunch.com/
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– سن دامنه و خرید دامنه های قدیمی: هیچ گاه به خاطر سئو، دامنه های قدیمی را نخرید. سن دامنه مهم
است و در برخی موارد، فاکتور مهمی محسوب می شود. اما عمر دامنه، یکی از حدودا ۲۰۰ فاکتور سئو است. از

طرفی ممکن است دامنۀ مشکل داری بخرید که امکان استفاده از آن را نداشته باشید.

Domain Name Stats تعداد و پراکندگی دامنه ها در اینترنت / ۲۸ اسفند ۹۸ / داده ها از

ب) بهبود وب سایت فعلی

ارزشش را دارد؟ به این سوال پاسخ بدهید و از یک متخصص مشورت بگیرید. برخی اوقات، راه اندازی
وب سایت جدید گزینۀ منطقی تری ست.

اگر تصمیم بر بهبود وب سایت فعلی گرفتید، می توانید این فهرست را مد نظر قرار دهید:

URL Structure / ساختار لینک ها

Page Speed / سرعت وب سایت

(Mobile Version / Accelerated Mobile Pages) نسخۀ موبایل با یا بدون اَمپ

HTML and XML Sitemap / نقشۀ سایت

Internal Linking / لینک دهی داخلی

Structured Data / داده های ساختار یافته

https://backlinko.com/google-ranking-factors
http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/03/total-domains-registered.jpg
https://domainnamestat.com/statistics/overview
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Image Optimization and Its Alt Tag / بهینه سازی تصاویر و تگ جایگزین

Meta Tags / متا تگ ها

H Tags /تگ های اِچ

No-Index Tag / تگ نو-ایندکس

Duplicate Content or Pages / محتوا یا صفحات تکرای

Broken URLs / لینک های شکسته

Domain Address Redirect /بررسی ریدیرکت دامنه

Page Redirects / بررسی ریدیرکت های صفحات

Robots.txt File / فایل دستورها به روبوت ها

Canonical Tag / تگ کَنونیکال

SSL Certificate / گواهی اِس اِس اِل

Google Analytics and Search Console / گوگل سرچ کنسول و آنالیتیکس +

Content SEO / ۳) محتوا و موارد استفاده برای سئو

بسته به منابع مختلف، تعاریف متفاوتی برای محتوا وجود دارد. در کسب و کارهای ایرانی هم، محتوا و تیم
محتوا تعریف واحدی ندارد. در زیر تعریف «محتوا» و «بازاریابی محتوا» را از دو منبع آورده ام.

Business Dictionary تعریف محتوا از وب سایت

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/03/content-definition.jpg
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Content Marketing Institute تعریف بازاریابی محتوا از وب سایت

اما محتوا، اینجا برای من از زاویۀ نیازی که سئو به آن پیدا می کند، معنا دارد. در واقع محتوا در خدمت سئو
منظور من خواهد بود.

من به هر آن چه که در فرم ها و فرمت های متفاوت، در صفحات وب منتشر شوند، محتوا می گویم. محتوا
می تواند متنی باشد یا ویدئویی. عکس، اینفوگرافیک، صوت یا هر فرم دیگری که این روزها ساخته می شود.

واضح است که برای سئو به محتوا نیاز دارید. نمی توانید مخاطب را به ناکجا هدایت کنید. حتی وقتی همه چیز
مهیا باشد، هیچ پیشرفتی بدون محتوا پایدار نخواهد بود.

گوگل، محتوا را به معنای کیفیت ژورنالیستی یا نثر روان آن نمی شناسد. و به نوعی، می شناسد! به این معنا
که گوگل مستقیما به معنای کلمات و هدف محتوای شما اهمیت نمی دهد. بلکه، بر اساس برخورد و رفتار

کاربر، سنجه های عددی مرتبط با کیفیت محتوا را درک می کند. سنجه های مرتبط بسیاری وجود دارند، اما برای
من، هر سنجه ای که در ابزارهای خود گوگل وجود دارد، ارزش توجه خواهد داشت. این که مخاطب چه مدت

در صفحه می ماند، چه می کند و از آن جا به کجا می رود، اهمیت حیاتی در کیفیت سنجی محتوای صفحه دارد.

من اینطور فکر می کنم که کیفیت در مقابل کمیت صفحات اولویت بسیار بیش تری دارد. اما اگر وب را یک
فضای بی انتها در نظر بگیرید، هر چه تعداد صفحات هدفمند بیش تری داشته باشید، نماینده های بیش تری

برای حضور و بروز در این فضا خواهید داشت.

بهبود محتوای موجود

یکی از شیرین ترین تکنیک های سئو برای من، بهینه سازی صفحات موجود وب سایت هاست. شاید چون نتیجۀ
بسیار سریعی دارد.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/03/content-marketing-definition.jpg
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برای این کار، صفحات مهم وب سایت را دست چین کنید. می توانید از گوگل آنالیتیکس یا سرچ کنسول گوگل
برای این کار کمک بگیرید. در بخش «Behavior» و زیرشاخۀ «Site Content» گوگل آنالیتیکس می توانید
(Bounce Rate) و نرخ پرش (Pageview) صفحات را با فیلترها و شرایط مد نظر فهرست کنید. تعداد بازدید

شاید مهم ترین فاکتورهای سنجش باشند. بهترین صفحات را پیدا کنید.

پربازدیدترین صفحات وب سایت یک شرکت تولیدی در بازۀ دو ماهه / گوگل آنالیتیکس

بر اساس نتایج جستجو، هر صفحه را با صفحات رقیب در دیگر وب سایت ها مقایسه کنید. هر چه می توانید
صفحۀ خودی را کامل تر کنید. اگر در صفحۀ رقیب ویدئو وجود دارد، شما هم باید داشته باشید. اگر متن
طوالنی دارد، معموال شما هم باید داشته باشید. و به همین ترتیب. کاری کنید که هیچ صفحه ای از شما

کامل تر نباشد. به این ترتیب، یکی از بزرگ ترین بهانه های بی توجهی را از گوگل گرفته اید.

ایجاد محتوای جدید

محتوای جدید باید بر اساس نیاز کسب و کار و مبتنی بر تحقیق صورت بگیرد. تحقیق کلمات کلیدی بخشی از
این تحقیقات است. به قصد جستجو (Search Intent) توجه کنید و صفحات را موضوع بندی شده تصور

کنید.

هر صفحه باید یک موضوع داشته باشد. مثال موضوع اصلی این صفحه، ۷ سرفصل راهبردی در مدیریت سئو
نام گذاری شده است. من با تحقیق و بر اساس دانسته های خودم، تالش کرده ام قصد کاربر را حدس بزنم و
محتوای غنی تری تولید کنم. مثال در انتها، فهرستی از منابع آورده ام. یا در ابتدا توضیحات ضروری که تصور

کرده ام مفید هستند را آورده ام.

شما می توانید بر مبنای جستجوی مخاطب، زنجیره ای از نیازهای محتوایی را درم کنید و به آن ها پاسخ بدهید.
صفحات را بر این اساس ایجاد کنید و دائما به روز کنید. وب سایتی که محتوای مرده دارد، کارکرد مرده ای

خواهد داشت.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/03/to-pages-google-analytics.jpg
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Link Building / ۴) لینک سازی

نه بک لینک خریدن مرده است و نه بک لینک ساختن. بک لینک هم چنان مهم ترین فاکتور اعتباردهی گوگل
به وب سایت هاست. چگونگی و کیفیت سنجی أن، با آپدیت های الگوریتمی تغییر کرده و پیچیده تر شده است.

اما هرگز به معنای کم رنگ شدن تاثیر بک لینک نیست.

لینک سازی، استراتژی ها و تکنیک های بسیاری دارد. در این جا، مفهوم استراتژی لینک سازی را مرور می کنم و
یکی از تکنیک ها را تشریح می کنم. بسته به وضعیت رقابت و وب سایت شما، ممکن است اجرای همین روش،

به تنهایی شما را به هدف برساند.

بررسی تناسب افزایش عددی دامنه های لینک دهنده با افزایش ترافیک ورودی.

استراتژی لینک سازی

برای لینک سازی به تحقیقات اولیه نیاز دارید. باید بدانید رقبا چه تعداد بک لینک و با چه کیفیتی دارند.
ابزارهای بسیاری قابل استفاده هستند. Ahrefs، Semrush، Majestic و Moz شاید معروف ترین باشند.

C-Blocks IPs، Referring پس از تخمین تعداد بک لینک ها، کیفیت آن ها را با سنجه هایی مثل تعداد
Domains و متریک هایی مثل Trust Flow و Citation Flow در وب سایت مجستیک، بررسی کنید.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/referring-domains-vs-organic-search-traffic-ahrefs-content-explorer.jpg
https://ahrefs.com/blog/backlink-growth-study/
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تحقیقات باید تعداد و کیفیت بک لینک های مورد نیاز شما را مشخص کند. هم چنین باید بدانید در چه بازه ای
و با چه ریتمی، بک لینک ها را افزایش دهید. باید انواع بک لینک ها را بشناسید و بدانید چه تعداد از کدام نوع

و در چه زمانی نیاز دارید.

استراتژی لینک سازی، نقشۀ راهی برای تمام تکنیک های اجرایی خواهد بود.

(Private Blog Network / PBN / شبکۀ وبالگ های اختصاصی) لینک سازی شبکه ای

لینک سازی شبکه ای، به اندازۀ خود سئو عمر دارد. بله. می توان با ایجاد شبکه ای از لینک دهی، به وب سایت
هدف اعتبار تزریق کرد.

در سال های ابتدایی سئو، اهل فن، با تهیۀ یک سرور، یک اسکریپت و تعدادی دامنه، وب سایت هایی
می ساختند که تنها هدفشان، لینک دادن به وب سایت مقصد بود. آن زمان، کیفیت سنجی بک لینک ها، به

خوبی و پیچیدگی االن نبود. بنابراین وب سایت های بسیاری با استفاده از یک فرمول تکراری، رتبه می گرفتند و
کسی هم جلودارشان نبود.

اما این قصه، سال هاست به پایان رسیده است. دیگر شبکۀ «وبالگ های» اختصاصی عبارت درستی نیست.
شاید شبکۀ «صفحات» اختصاصی صحیح تر باشد. اکنون می توان با مدل سازی لینک دهی و ایجاد صفحات

گوناگون در وب سایت های مختلف، شبکۀ مفیدی ایجاد کرد.

اما تقریبا هیچ کس نمی تواند با تعدادی وب سایت خالی از محتوا، به هدفش برسد. بیش ترین تعداد پنالتی ها
(Manual Actions) بر وب سایت ها، به دلیل استفاده از بک لینک های اسپم رخ می دهد. بنابراین اگر آشنایی
تخصصی با موضوع ندارید، تقلیل دادن سئو به لینک گرفتن از وبالگ های شبکه ای، می تواند به قیمت پنالتی

شدن و از دست رفتن دامنۀ شما تمام شود.

در عین حال، این شبکه ها هنوز نمرده اند. من شخصا برای ۶ ماهۀ اول وب سایت، هیچ گاه بدون استفاده از
این شبکه ها سئو را شروع نمی کنم. و گاهی به عنوان یک تکنیک بلند مدت هم از آن ها استفاده می کنم.

چگونگی ارتباط این شبکه، مشخصات فنی وب سایت ها و شیوۀ لینک دهی، برخی از مواردی هستند که باید در
ایجاد شبکۀ صفحات اختصاصی مورد توجه باشند.
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یک مدل نسبتا پیشرفته از شبکۀ لینک دهی

جریمه های گوگل

وب سایت ها به خاطر محتوای تکراری (Duplicate Content)، زیرساخت فنی نامناسب یا کیفیت پایین محتوا
پنالتی یا جریمه نمی شوند.

اغلب اوقات دیده ام که کاهش اعتبار وب سایت، با پنالتی اشتباه گرفته می شود.

پنالتی گوگل در واقع به حالتی گفته می شود که گوگل، وب سایت را مقایر با قواعد و آیین نامه های خودش
(Webmaster Guidelines) می بیند. و یک اپراتور، به صورت دستی (Manual Action)، وب سایت شما را

جریمه می کند. در این حالت، پیغام مشخصی در گوگل سرچ کنسول وجود خواهد داشت که این مورد را اعالم
می کند. وب سایت پنالتی شده، به کلی از نتایج جستجو حذف می شود و باید پس از یافتن و رفع مشکل،

درخواست بازبینی برای گوگل ارسال کند.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/03/pbn-seo.jpg
https://support.google.com/webmasters/answer/35769
https://support.google.com/webmasters/answer/9044175
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نمونه ای از پیام دریافِت جریمۀ دستی در گوگل سرچ کنسول

در حالت بعدی، وب سایت شما به دلیل رعایت نکردن اصول سئو، یا عدم تطابق با آپدیت های جدید، مورد
کم لطفی گوگل قرار می گیرد. مثال وب سایت، صفحات تکراری بسیاری دارد که باعث شده چرخۀ اعتبار در آن

با مشکل مواجه شود. گوگل شما را به این دلیل، جریمه نمی کند، بلکه شما هستید که شرایط مناسب را
ایجاد نکرده اید. در این میان اگر به شکل اصولی پیش نرفته باشید، ممکن است آپدیتی از راه برسد و اوضاع

را بدتر کند.

یکی از موارد رایج که موجب جریمه های دستی می شود، سیگنال های اسپم در رابطه با بک لینک هاست.
بنابراین، بسیار مهم است که بدانید دربارۀ لینک سازی چه می کنید.

از بک لینک سازهای رایگان استفاده نکنید. اگر نتیجه ای داشته باشند، مثبت نیست.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/google-penalty.jpg
http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/free-backlink-generator.jpg
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رپورتاژ برای سئو

خرید و درج رپورتاژ آگهی، ممکن است به قصد افزایش آگاهی از برند، جذب مخاطبان مستقیم یا اهداف
دیگر اتفاق بیفتد. بهترین نسخه، همسو کردن این اهداف با یکدیگر است.

اما از بُعد فواید مستقیم سئویی در رپورتاژها، تقریبا چیزی به جز بک لینک وجود ندارد.

در این رابطه، اشتباه رایجی در وب فارسی رخ می دهد.

بسیاری وب سایت ها به قصد سئو، رپورتاژهای خود را در وب سایت های بسیار گران یا رسانه های اسم دار منتشر
می کنند؛ بدون آن که مقاصد بازاریابی موازی داشته باشند. به زبان دیگر، اگر تنها قصد شما از درج آگهی،

بهبود رتبه ها در گوگل است، همیشه نیاز نیست رپورتاژها را در ایسنا، خبرآنالین، الف و وب سایت های گران
منتشر کنید. هرچند بک لینک از وب سایت های برند شده در گوگل، مزایای خودش را دارد.

شرایط صفحات وب سایت ناشر و سنجه های مرتبطی برای تصمیم گیری وجود دارند. نیازی نیست گران ترین ها
را انتخاب کنید. تقریبا ارتباط مستقیمی به کیفیت و میزان اثرگذاری نخواهد داشت.

برخی از سنجه های مورد استفادۀ من، برای کیفیت سنجی بک لینک وب سایت ها

چند توصیۀ کوتاه قبل از خرید رپورتاژ

– رپورتاژها باید به شکل بسته، اما در یک ریتم متناسب منتشر شوند.

– هیچ گاه ابتدای پروسۀ سئو، بهترین زمان برای انتشار رپورتاژ نیست.

– شرایط فنی وب سایت و متن رپورتاژ فوق العاده مهم هستند و می توانند سرنوشت ساز باشند. اگر وب سایت
به درستی در دسترس گوگل نباشد، اعتبار را بیهوده یا با حداقل بهره برداری تزریق خواهید کرد.

– معموال هیچ بستۀ از پیش آماده ای، دقیقا نیاز شما را برطرف نخواهد کرد.

– تعداد، ابدا ارجحیت ندارد. اصال وارد کردن ناگهانی حجم باالیی از بک لینک به وب سایت، می تواند کشنده
باشد.

– کیفیت سنجی وب سایت ها ممکن است کمی سخت باشد. اگر گیج شدید، با بررسی رقبا آغاز کنید.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/reportage-website-metrics.jpg
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– بدون درک سنجه ها و فاکتورهای معنادار، قادر به کیفیت سنجی دقیق نخواهید بود.

User Experience /۵) تجربۀ کاربری

ابدا ارتباط تجربۀ کاربری با سئو را دست کم نگیرید.

تعریف سازمان بین المللی استاندارد (ISO) از تجربۀ کاربری

اصال شما وب سایت دارید که چیزی را به واسطۀ یک تجربۀ کاربری خوب، عرضه و تبلیغ کنید. حتی اگر بنیاد
خیریه داشته باشید، باز بدون تجربۀ کاربری خوب، صدای شما شنیده نمی شود. موتور جستجوی گوگل، به
عنوان یک سرویس، می خواهد واسطی باشد برای رساندن صفحات مرتبط به مخاطبی که به آن نیاز دارد.

واضخ است که در تجربۀ کاربری، کاربر مرکزیت دارد. متخصصان تجربۀ کاربری بهتر می دانند، اما از نظر من،
تجربۀ کاربری چتر بزرگی روی موجودیت یک کسب و کار می اندازد.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/user-experience-definition-iso.jpg
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en
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Peter Morville مسائل مرتبط با تجربۀ کاربری، از دید

در تجربۀ کاربری وب، و ارتباط مشخص آن با سئو، شما باید به سواالت فرد جستجوگر پاسخ بدهید و  او را به
پاسخ های متناسب برسانید. تجربۀ کاربری در سئو، یعنی چیزی که جستجو شده را به بهترین و کامل ترین و

قابل استفاده ترین صفحۀ مناسب برسانید. و حتی با درِک «قصد جستجو / Search Intent»، به سواالت پس
و پیش آن هم پاسخ دهید.

حوزه ها و اِلِمان های مرتبط بسیاری در تجربۀ کاربری وجود دارند که به سئو مرتبط هستند. طراحی رابط
کاربری، محتوا، معماری وب سایت، لینک دهی، دسترسی پذیری، نمایش و وضعیت موبایل، تنها برخی از آن ها

هستند.

نرخ پرش (Bounce Rate)، مهم ترین سنجۀ مرتبط با تجربۀ کاربری وب سایت شماست.

Social Media SEO  / ۶) کاربرد فعالیت شبکه های اجتماعی برای سئو

شبکه های اجتماعی مثل محتوا، یا ایمیل، می توانند کانال های مجزایی باشند. اما استراتژی عمومی بازاریابی
دیجیتال، همیشه در چینش متوازن و هدفمند این اجزا اتفاق می افتد.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/user-experience-peter-morville.jpg
https://semanticstudios.com/about/
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شبکه های اجتماعی برای سئو مهم هستند؟ قطعا. اما چگونه؟

شما از هر صفحه ای در وب، که به صفحۀ مد نظرتان لینک بدهید برای سئو مهم است. اگر برند، آدرس
وب سایت و هرگونه اطالعات مرتبط با شما در شبکه های اجتماعی منتشر شود، برای سئو مهم خواهد بود. در

هر کجای وب که منتشر شوید، برای سئو بی اهمیت نیست. اما چرا می گویند «شبکه های اجتماعی در سئو
تاثیر ندارند» یا «تاثیر مستقیم ندارند».

شبکه های اجتماعی صفحات بسیاری دارند. تعداد صفحاتی که در زیرساخت فنی این وب سایت ها ایجاد
می شود، ارقام بسیار بزرگی هستند.

صفحات ایندکس شدۀ آمازون در مقابل فیس بوک / حجیم ترین وب سایت تجاری دنیا در برابر بزرگ ترین شبکۀ اجتماعی
/ +۲ میلیارد صفحه اختالف

غول بزرگی مثل موتور جستجوی گوگل هم این صفحات را به درستی کراول (Crawl) نمی کند. همیشه آخرین
نسخه از صفحه را پیش خودش ندارد. و نمی تواند سیگنال های سئو را به کیفیت همیشه، در صفحات دنبال

کند. و اصال تمایلی برای این کار ندارد.

واضح است که گوگل و بسیاری موتورهای جستجو، الگوریتم ها و قواعدی برای عملکرد جستجوگرشان دارند.
برای همین با رویش و گسترش شبکه های اجتماعی، سعی کردند آن ها را در مسیر اهداف خودشان حفظ

کنند. به زبان ساده، دخالت دادن آن چه در شبکه های اجتماعی اتفاق می افتد به وضعیت رتبه ها، کار را خراب
می کند و همه چیز را به هم می ریزد.

اما این به معنای بی تاثیر بودن شبکه های اجتماعی در سئو نیست. به هیچ وجه. برای سئو کردن هر وب سایتی،
استفاده از شبکه های اجتماعی الزم است، یا الزم خواهد شد.

اگر ابتدای مسیر هستید، پیشنهاد من این است: هر کجا که می توانید چیزی از خودتان منتشر کنید. در هر
صفحه ای که می تواند آدرس وب سایت، برند و اطالعاتی از کسب و کار شما را به رایگان یا با هزینۀ اندک منتشر

کند، مطلبی بگذارید. شبکه های اجتماعی هم همین طور. این شبکه ها می توانند حتی با نام کسب و کار شما
نباشند، اما اطالعات شما را منتشر کنند.

در عین حال، اگر تنها روی شبکه های اجتماعی حساب کنید، می تواند بی نتیجه باشد. گوگل، به خاطر حساب
اینستاگرام پربازدید، اعتباری در نتایج جستجوی خودش برای شما قائل نمی شود.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/big-social-media-google-index-pages.jpg
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در بازار موتورهای جستجو، نمونه هایی از جستجوگر برای شبکه های اجتماعی وجود دارد. گوگل هم اصال عقب
نیست و جستجوهای خودش در شبکه های اجتماعی را پیشرفته تر کرده است. در واقع، گوگل همیشه می داند

که شما در شبکه های اجتماعی فعالیت دارید یا نه. و این را در نتایج جستجوی خودش قطعا تاثیر می دهد.

چرا تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی در سئو موضوع بحث بوده است؟

Social) معروف، در ۲۰۱۰ گفته بوده که گوگل از سیگنال های شبکه های اجتماعی (Matt Cutts) َمت کاتس
Signals) برای رتبه بندی استفاده می کند.

Does Google use data from social sites in ranking? | Youtube Video

Are pages from social media sites ranked) قبل ترش گفته است که استفاده نمی کند. اما ۴ سال بعد
differently?)، بیش تر توضیح می دهد که رفتار گوگل با شبکه های اجتماعی و سیگنال های سئویی مرتبط با

آن ها چگونه است.

از توجه به ساختار سیال وب در دو دهۀ گذشته، و گسترش شبکه های اجتماعی، به نظر با یک موضوع جاری
طرف هستیم. و این می تواند معادالت را به هم بزند.

در مواردی شبکه های اجتماعی، اجازۀ دسترسی به خزنده های گوگل نمی دهند. گوگل هم جدا از دیگر صفحات
وب، به شکل ویژه ای با صفحات اجتماعی برخورد می کند. فعالیت در شبکه های اجتماعی برای مصرف سئویی،

باید با آگاهی از چگونگی تاثیرگذاری صورت بگیرد.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/Does-Google-use-data-from-social-sites-in-ranking.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ofhwPC-5Ub4
https://www.youtube.com/watch?v=udqtSM-6QbQ
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نمایش توییت های دونالد ترامپ در صفحات جستجو / یکی از اشکالی که شبکه های اجتماعی و گوگل، به هم مرتبط
هستند.

Local SEO and / ۷) لوکال سئو و سایر موقعیت های تبلیغات در گوگل
Other Google Advertising Opportunities

سئوی محلی یا لوکال سئو ممکن است مفیدتر از آن چه فکر می کنید باشد.

لوکال سئو به طور عمومی یعنی هر نوع بهینه سازی در راستای جذب ترافیک از جستجوهایی که موقعیت
مکانی در آن ها مهم بوده است. جستجوهایی که جستجوگر، قصد انجام کار یا برقراری ارتباط از طریق یا به
واسطۀ موقعیت مکانی کسب و کار شما را دارد. جستجوهایی مثل این ها: کافی شاپ نزدیک، کله پزی غرب

تهران، لوله کشی مشهد راهنمایی، بهترین رستوران اهواز.

برای لوکال سئو از ثبت کسب و کار خود در گوگل (Google My Business) شروع کنید. چند فرم ساده را پر
کنید تا مشخصات کسب و کار شما با جستجوی برند، در گوگل نمایش داده شود.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/trump-tweets.jpg
https://www.google.com/business/
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با ثبت کسب و کار، گوگل مشخصات کسب و کار شما را نمایش می دهد.

لوکال سئو مساوی با ثبت کسب و کار در گوگل نیست. برای رتبه گرفتن در لوکال سئو، تمام تکنیک ها و
موضوعات عمومی سئو پابرجاست. وب سایت سریع و مناسب موبایل، سئوی فنی و داخلی، بک لینک ها

همگی سر جای خود هستند. اما در سئوی محلی، مفهوم ذکرشدگی (Citation) اهمیت زیادی دارد.

هرکجا که نام، شمارۀ تلفن و آدرس کسب  وکار شما در صفحات وب ثبت شود، مورد توجه گوگل خواهد بود.
حتی اگر لینکی به وب سایت شما داده نشود.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/google-my-business-hamkaran-system.jpg
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Backlinko.com میزان تاثیرگذاری سیگنال ها لوکال سئو / درصدها و تصویر از

جدا از این ها، موضوعات و تکنیک های دیگری نیز برای سئوی محلی مورد توجه هستند.

– تولید محتوای متناسب با جستجوی موقعیت محور

– ثبت وب سایت در آگهی نامه ها

– ثبت مشخصات کسب و کار (NAP / Name, Address, Phone Number) در وب سایت های مختلف

– دریافت نقد و بررسی یا کامنت در صفحۀ کسب و کار در گوگل

– ایجاد بک لینک با متن لینک شده  (Anchor Text)، حاوی موقعیت مکانی

– استفاده از اسکیما مارک آپ (Schema Markup) برای کسب و کار محلی

دیگر موقعیت های تبلیغات در گوگل

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/local-seo-signals-backlinko.jpg


4/23/2020 سرفصل راھبردی در مدیریت سئو برای کسب و کارھا • مھدی ملک زاده ٧

malekzade.com/seo-management-guide/?utm_source=telegram&utm_medium=socials&utm_campaign=share 27/38

تصاویر زیر را در اندازۀ بزرگ مشاهده و با هم مقایسه کنید.

جستجوی «buy iphone 11» از اِمریکا جستجوی «خرید آیفون ۱۱» از ایران

به حجم تبلیغات و کادرهای گوناگون موجود در نسخۀ انگلیسی دقت کنید. به سختی می توان صفحه ای
مشابه در نتایج فارسی پیدا کرد.

تبلیغات و استفاده از ابزارها و موقعیت های تبلیغات در گوگل، محدود به سئو نیست؛ اگر سئو را مشخصا
بهینه سازی برای جذب ترافیک طبیعی (Organic Search) تعریف کنیم.

هرچند بسیاری از درها به روی ایران و ایرانی بسته است، اما هیچ گاه سئو را با تمام آن چه می شود انجام داد
اشتباه نگیرید. تبلیغات در گوگل و فعالیت های رسانه ای می توانند حضور و بروز برند و کسب و کار شما در

گوگل را گسترده تر کنند. انتخاب و اولویت بندی بین امکانات و راهکارهای بازاریابی و تبلیغات در گوگل، باید با
دقت و بر اساس منابع صورت بگیرد.

Data-Driven / اندازه گیری و بازتاب داده ها در استراتژی و تکنیک ها
SEO

برای داده های مرتبط لزوما ابزارهای بسیار تخصصی نیاز نیست. ابزارهای رایگان گوگل و خود صفحۀ نتایج
بهترین ابزارهای شما هستند. که می توان در کنار افزونه های مرورگر و نسخه های محدود ابزارهای پولی برای

بررسی اوضاع وب سایت به رایگان استفاده کرد.

SEO Minion, BuiltWith, Open SEO Stats, Ahrefs Backlink Checker :چند ابزار پیشنهادی

برای اجرای سئو به ابزارهای تخصصی نیاز دارید. اما برای بررسی نتایج، سرچ کنسول و آنالیتیکسِ گوگل،
بهترین انتخاب به نظر می رسند.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/buy-iphone-11-search-results-en-scaled.jpg
http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/buy-iphone-11-search-results-fa.jpg
https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-minion/giihipjfimkajhlcilipnjeohabimjhi?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/builtwith-technology-prof/dapjbgnjinbpoindlpdmhochffioedbn?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/open-seo-statsformerly-pa/hbdkkfheckcdppiaiabobmennhijkknn?hl=en
https://ahrefs.com/backlink-checker
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فهرست برخی از شاخص های مهمی که باید اندازه گیری شوند در زیر آمده است.

Keyword Ranking / رتبۀ صفحات وب سایت در نتایج جستجو

Organic Search Traffic / حجم ترافیک ورودی از موتورهای جستجو

Visits and Visitors from Search / تعداد بازدیدها و بازدیدکنندگان از موتورهای جستجو
Traffic

Average Duration Time / میانگین زمان حضور در صفحه

Backlinks’ Quality and Quantity / کیفیت و تعداد بک لینک ها

Social Likes and Shares / حجم اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

از نظر من داده ها، در اینجا دو قسمت هستند. داده هایی که از نتیجۀ فعالیت ها ایجاد شده اند و داده هایی که
برای هر فعالیتی الزم یا مفید هستند.

تعیین اهداف با تحقیقات اولیه

با تحقیق بازار جستجو، رقبا و کلمات کلیدی، داده های بسیاری دارید که باید در هدفمندسازی فعالیت های
خود دخالت دهید.

هدف شما از سئو، دستیابی به رتبۀ یک برای تعدادی کلمات کلیدی است. همیشه بهترین روش، هدف گذاری
روی کلمات کلیدی بلندتر هستند که در یک ساختار هرمی، به کلمات کلیدی عمومی تر و بزرگ تر می رسند.

بسیار ضروری ست که این کلمات با دقت انتخاب شوند. معموال با کلماتی که بدون تحقیق تخصصی انتخاب
شده اند، نمی توان هدف گذاری و اولویت بندی دقیقی انجام داد.

نتایج فعالیت ها چگونه رصد می شوند؟

تعداد ورودی های گوگل را در بازه های زمانی مقایسه کنید. تعطیالت، مناسبت ها و اتفاقات ایران را فراموش
نکنید.

در سنجه های مشخصی باید پیشرفت داشته باشید. اما درصد این پیشرفت ها معموال مالک معقولی نیست.
بلکه نسبت ورودی های شما به کل بازار جستجو در حوزۀ فعالیت، انتخاب بهتری به نظر می رسد.

Bounce) باید پیشرفت کرده باشد، اما اگر نرخ پرش (Users, Sessions) مثال تعداد کاربرها و نشست ها
Rate) باالیی دارید، می توان پیش بینی کرد که پیشرفت متوقف خواهد شد.
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صفحات خروج (Exit Pages) را در گوگل آنالیتیکس بررسی کنید و وضعیت سنجه های وب سایت را در بخش
«All Pages» با دقت بررسی کنید. کیفیت صفحات را با سنجه هایی مثل زمان سپری شده در صفحه

(Duration Time)، نرخ پرش و نشست های انجام شده (Sessions) بسنجید و صفحات را بهینه سازی کنید.

به این ترتیب، ترافیک را هدفمند می کنید و روی بهبود نرخ تبدیل (Conversion Rate) هم کار می کنید.

Budget in / استفادۀ حداکثری از منابع مالی، برای نتایج واقعیِ سئو
SEO

منابع به صورت عمومی شامل تعداد افراد درگیر در موضوع و البته بودجه خواهد بود.

اگر می دانید سئو چطور باید دنبال شود، بودجه را قبل از هر چیز، به افراد تخصیص دهید. مهارت افراد
می تواند مثل هر فّن دیگری، بازی را تغییر دهد. شناخت مهارت فنی افراد، چه در سئو و چه در هر امر
تخصصی دیگری، موضوعی ست جداگانه که از این مقاله جداست. اما همیشه افراد متخصص بهتر از

بسته های از پیش طراحی شده عمل می کنند. شرایط هر کسب و کار، نیازهای خودش را ایجاد می کند. و طبیعتا
بدون نیازسنجی و اولویت بندی، جز پیشرفت های محدود و اغلب مقطعی، چیز دیگری اتفاق نمی افتد.

اگر منابع کافی و بلند مدت ندارید، شاید سئو انتخاب مناسبی نباشد.

هزینه های دیگری هم در سئو وجود دارند:

– بهبود یا ایجاد زیرساخت فنی

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/real-seo-experts.jpg
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– رپورتاژ آگهی و بک لینک

– تولید و انتشار محتوا

– فعالیت های مرتبط در شبکه های اجتماعی

– ابزارها، نرم افزارها یا دسترسی های ویژه

به جز این ها، بسیاری هزینه های غیرمستقیم وجود دارند که ممکن است به بهبود سئو کمک کنند. مثال
طراحی یک رابط کاربری جدید ممکن است با اصالح لینک دهی داخلی، به بهبود چرخۀ اعتبار منجر شود.

اما به طور عمومی، فهرست باال، اصلی ترین هزینه های جاری در سئو هستند. اگر چیزی از قلم افتاده یا
نکته ای می بینید، لطفا با من در تماس باشید.

اما چگونه این منابع در سئو هزینه می شوند؟

بر اساس تحقیقاتی که انجام داده اید، وضعیت رقبا و اهداف مشخص شده اند. اکنون یک نسخۀ اولیه از
استراتژی در اختیار دارید. تکنیک ها را بر اساس شکل تاثیرگذاری و زمان کسب نتایج دسته بندی کنید. معموال

لینک سازی، بهینه سازی فنی و محتوا اصلی ترین و فوری ترین هزینه ها خواهند بود.

درک این که هر کدام از ۷ سرفصل باال، چگونه بر سئو تاثیرگذار هستند، بسیار مهم است. مثال اگر در محتوا
سرمایه گذاری کرده اید اما زیرساخت فنی مناسبی ندارید، ممکن است تقریبا هیچ نتیجه ای نگیرید. یا اگر

بدون محتوای متناسب، حجم زیادی لینک بسازید، ممکن است پیشرفت های مقطعی کسب کنید یا تاثیر
منفی ببینید.

معموال بهینه سازی های فنی، موازی با تولید محتوا و لینک سازی در جریان هستند. اگر وب سایت بزرگی دارید،
به تناسب نیازها و تغییرات کسب و کار، سئوی وب سایت هم باید بازبینی شود.

صرفا بر اساس تجربۀ شخصی: به طور میانگین، یک وب سایت صفر کیلومتر، در اغلب صنایع و حوزه ها، بین
۱ تا ۳ سال تا جلو زدن از ۸۰ درصد رقبا کار دارند. اگر موفقیتی در کار باشد.

بنابراین، برای برطرف کردن این سه نیاز اصلی، بودجه را حداقل ۶ ماهه تقسیم کنید.

?What Results and When / چه نتایجی، و چه زمانی؟

http://malekzade.com/contact/
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نتایج هر فعالیت هدفمند و منظمی را در بهترین حالت پس از یک و در بدترین حالت چهار ماه بعد می توانید
مشاهده کنید.

بسته به میزان رقابت گوگلی در حوزۀ فعالیت، منابع و چگونگی اجرای مسائل، انتظاری که باید داشته باشید،
کامال متفاوت است. در ۶ ماه، می توانید با علی بابا یا دیجی کاال هم رقابت کنید. اما نمی توانید در تمام

کلمات کلیدی از آن ها پیش بیفتید.

هدفمندی رمز پیشرفت هاست.

گاهی اشتباهی رخ می دهد. وب سایت موبایل. آی آر، در عبارت «خرید موبایل» از دیجی کاال جلو افتاده است.
اما در حجم گسترده ای از کلمات مرتبط با موضوع خرید موبایل، رتبه های پایین تری دارد. همیشه کسب رتبه

در تعداد باالتری کلمه ٔ کلیدی طوالنی، در مقابل کسب تعداد محدودی عبارت عمومی اما پربازدید، به ترافیک
بیش تری منجر می شود. در واقع هر عبارت یا کیورد، حاشیه های بسیاری دارد. شاید بتوان گفت هر کلمۀ

کلیدی پربازدید و کوتاه (مثل: خرید موبایل / بلیط قطار) بین ۱۰ تا ۱۰۰ برابر ترافیک مرتبط، خارج از خود کلمه
در گوگل دارند.

نتایج باید قابل اندازه گیری باشد. گوگل سرچ کنسول و گوگل آنالیتیکس ابزارهای فوق العاده ای هستند.

اگر حوزۀ کم ترافیکی نداشته باشید، یک نمودار ۶ ماهه از پیشرفت قابل قبول می تواند شبیه به این باشد.

اعداد ممکن است بسته به منابع یا حوزۀ رقابت، بسیار متفاوت باشد. اما برای مثال، اگر یک وب سایت صفر
کیلومتر آماده را با ۲۰ میلیون تومان بودجۀ ۶ ماهه در نظر بگیرید. در ماه هفتم باید حداقل انتظار ۲ هزار

بازدیدکنندۀ ماهیانه از گوگل را داشته باشید. همان طور که گفتم این تخمین ها برای کسب و کار شما ممکن
است به کلی متفاوت باشند.

چه زمانی هیچ نتیجه ای نمی گیرید؟

وقتی که وب سایت به درستی و سادگی در دسترس گوگل نباشد و زیرساخت و تنظیمات فنی نامناسبی داشته
باشید؛ زمانی که فقط محتوای کپی شده در وب سایت منتشر شده است؛ یا اگر فقط بک لینک خریده اید،

منتظر نتیجۀ خاصی نباشید.

http://malekzade.com/wp-content/uploads/2020/04/good-results-seo-1.jpg
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ممکن است خرید بک لینک حتی در میان مدت هم رتبه های خوبی برای شما کسب کند. اما به ندرت بیش تر
از یک سال دوام می آورد. مگر حوزۀ کم ترافیکی داشته باشید و البته خرید بک لینک هم هیچ گاه متوقف

نشود و لینک ها را از دست ندهید.

بنابراین به طور کلی اگر بر اساس نیازسنجی و بررسی رقبا، اهداف عددی مشخصی در سئو نداشته باشید، کار
سختی خواهید داشت.

هیچ معجزه ای در کار نیست. بذر می کارید و جلوتر دِرو می کنید. بذر بد بکارید یا جای نامناسب بکارید،
حاصلی نخواهد داشت. بذر کم بکارید، کم تر هم دِرو می کنید.

 

امیدوارم مطالب مفیدی گردآوری کرده باشم. اگر نظر یا پیشنهادی برای به روزرسانی یا اصالح مقاله داشتید،
لطفا کامنت بگذارید. هم چنین می توانید از روش های دیگری با من در تماس باشید.

Resources / منابع و مطالب مفید – انگلیسی

در زیر، فهرستی دست چین شده از منابع مرتبط آورده ام که گمان کردم ممکن است مفید باشند.

SEO Tutorial For» هم چنین، اگر خودتان می خواهید سئو را آغاز کنید، مطلب ۴۵ هزار کلمه ای با عنوان
Beginners in 2020»، منبع بزرگی از پرسش و پاسخ های مرتبط با سئو و مرور سیگنال های آن است.

Miscellaneous

Determining the informational, navigational, and transactional intent of Web queries :
PDF / College of Information Sciences and Technology, The Pennsylvania State University

Top SEO Experts You Should Be Following in 2019 : Search Engine Journal 140

How to Choose a Domain Name That Will Stand the Test of Time : Search Engine Journal

The Complete 51-Point SEO Checklist : ClickMinded

http://malekzade.com/contact/
https://www.hobo-web.co.uk/seo-tutorial/
https://faculty.ist.psu.edu/jjansen/academic/pubs/jansen_user_intent.pdf
https://www.searchenginejournal.com/seo-101/seo-experts/
https://www.searchenginejournal.com/how-to-choose-domain-name/252285/#close
https://www.clickminded.com/seo-checklist/
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Killer SEO Checklist: +75 actionable steps to success : capsicum mediawork

What Is SEO Management? (And How to Lead Your SEO Strategy) : WebFX

Content

What Is Content Marketing? : Content Marketing Institute

SEO Content: Complete Beginner’s Guide : Backlinko

What is SEO Content? How to Write Content that Ranks : Ahrefs

The complete guide to optimizing content for SEO (with checklist) : Search Engine Land

The ultimate guide to content SEO : Yoast

Content Marketing : SEO Learning Center / Moz

Link Building

Are Private Blog Networks (PBNs) Worth It In 2020? : Gotch SEO

Beginners to Advanced Guide to Building a PBN in 2020 : Lionzeal

Private Blog Network Guide – How to build a safe PBN in 2020 that will last you for years
to come : DomCop

Google Penalties

Private Blog Networks: A Penalty Waiting to Happen or Your Next Best SEO Hack? : Neil
Patel

Google Penalties: How to Find, Fix, and Avoid (An Expert Guide) : Ahrefs

How to Recover From Any Google Penalty : Neil Patel

https://capsicum%20mediaworks.com/seo-checklist/
https://www.webfx.com/blog/seo/what-is-seo-management/
https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/
https://backlinko.com/seo-content
https://ahrefs.com/blog/seo-content/
https://searchengineland.com/complete-guide-optimizing-content-seo-checklist-269884
https://yoast.com/ultimate-guide-content-seo/
https://moz.com/learn/seo/content-marketing
https://www.gotchseo.com/are-pbns-worth-it/
https://lionzeal.com/blog/pbn-guide/
https://www.domcop.com/blog/building-private-blog-network/
https://neilpatel.com/blog/private-blog-networks/
https://ahrefs.com/blog/google-penalties/
https://neilpatel.com/blog/recover-from-any-google-penalty/
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The Complete List of Google Penalties & How to Recover : Search Engine Journal

UI and UX

UX and SEO, a New Perspective on Winning at SEO : Content King App

What Is User Experience (UX) Design? Everything You Need To Know To Get Started :
Career Foundry

Making SEO & User Experience Work Together : Seach Engine Journal

Hot Trends in UI Design for Web and Mobile in 2018 :  Medium.com Article – Tubik 15
Studio

Managing the Tensions & Tradeoffs Between UX & SEO – Whiteboard Friday : Moz

User Experience Articles List – Moz

Five Strategies for Improving Your Website’s UX to Boost SEO : Medium Article – Elyssa
Respaut

User Experience Basics : Usability.gov

Social Media SEO

Three Social Media Strategies You Can Use to Boost Your SEO : Search Engine Journal

Five Things You Need to Know About Social Media & SEO : Neil Patel

Does Social Media Impact SEO? We Ran an Experiment to Find Out : Hootsuite

Social Media and SEO, 13 Ways They Work Together To Boost Your Visibility : Databox

Social Media SEO: What You Need to Know to Grow Your Business : LYFE Marketing

https://www.searchenginejournal.com/the-complete-list-of-google-penalties-and-how-to-recover/201510/
https://www.contentkingapp.com/academy/ux-seo/
https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-user-experience-ux-design-everything-you-need-to-know-to-get-started/
https://www.searchenginejournal.com/seo-guide/where-seo-and-user-experience-ux-collide/
https://uxplanet.org/15-hot-trends-in-ui-design-for-web-and-mobile-in-2018-eff86df6d868
https://moz.com/blog/ux-vs-seo-whiteboard-friday
https://moz.com/blog/category/user-experience
https://medium.com/@AmDee_Elyssa/5-strategies-for-improving-your-websites-ux-to-boost-seo-a0d7d5777513
https://www.usability.gov/what-and-why/user-experience.html
https://www.searchenginejournal.com/social-media-strategies-seo/277839/
https://neilpatel.com/blog/social-media-and-seo/
https://blog.hootsuite.com/social-media-seo-experiment/
https://databox.com/social-media-and-seo
https://www.lyfemarketing.com/blog/social-media-seo/
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How SEO can (and should) inform social media marketing : Sprout Social

Local SEO

Beginners Guide to Local SEO [2019 Update] : Valen Digital

Local SEO, A Simple (But Complete) Guide : Ahrefs

Local SEO, The Definitive Guide to Improve Your Local Search Rankings : Search Engine
Journal

A Comprehensive Guide to Local SEO in 2020 : The Hubspot

The Definitive Guide to Local SEO : Neil Patel

LOCAL SEO, The Definitive Guide (2020) : Backlinko

Local SEO Basics: What Is Local SEO? : Semrush

Citations Websites Categorized by Category : Moz

Budget in SEO

SEO Cost Calculator: How Much Should You Budget for SEO Services? : Seach Engine
Journal

How Much Does SEO Cost? The 2020 SEO Pricing Guide : Direction

SEO Pricing: ~350 Agencies, Consultants, and Freelancers Reveal How Much SEO Costs :
Ahrefs

Data-Driven SEO

https://sproutsocial.com/insights/seo-and-social-media/
https://www.valendigital.co.uk/blog/guide-to-local-seo/
https://ahrefs.com/blog/local-seo/
https://www.searchenginejournal.com/local-seo/
https://blog.hubspot.com/marketing/local-seo
https://neilpatel.com/blog/definitive-guide-local-seo/
https://backlinko.com/local-seo-guide
https://www.semrush.com/blog/what-is-local-seo/
https://moz.com/learn/seo/citations-by-category
https://www.searchenginejournal.com/seo-cost-calculator/264305/
https://direction.com/seo-pricing/
https://ahrefs.com/blog/seo-pricing/
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How to Use Google Analytics Behavior Reports to Optimize Your Content : Social Media
Examiner

Five Must-Know Google Analytics Strategies To Measure SEO Success : Neil Patel

How to Take a Data-Driven Approach to SEO : towards data science

How to apply big data to your SEO : VERTICAL LIP

Four Ways Big Data Is Changing SEO : Inc

How to Use BigQuery for Large-Scale SEO (Or Whenever Excel Fails) : Moz

The Ultimate Guide to Google Analytics in 2020 : The Hubspot

Ways to Use Google Ads Data for SEO : WordStream 25

The 8 Most Important SEO Data Points of Any Website : Search Engine Journal

SEO analytics: a step-by-step process with tools, examples, and resources : Super Metrics
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خیلی کامل نوشتی و من خیلی باهات موافقم
موفق باشی

پاسخ

مهدی ملک زاده

ویرایش 18/04/2020 در 17:58 

مرسی ناصر جان. دمت گرم که چک کردی.
همچنین 

پاسخ

پاسخی بگذارید

با عنوان مهدی ملک زاده وارد شده اید. خارج می شوید؟
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