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ی مترجممقدمه  

در تجارت الکترونیک مشغول هستم. زمانی که  93ی بازاریابی و فروش شدم. و از سال وارد عرصه 86از سال 

ی زیادی در این حرفه نداشتم. بنابراین متحمل ضررهای مالی و از آن شروع به این کار کردم اطالع و تجربه

زمان زیادی را از دست دادم اما در مقابلش تجربیات بسیاری در این زمینه به دست آوردم و شاید به  ،مهمتر

 تواند پیش بیاید مواجه شدم.توانم بگویم که با هرگونه مشکلی که در این راه برای شخصی میجراًت می

ی اول الکسا و قرار گفتن در صفحهی مناسب های بحث برانگیز در این حوزه به دست آوردن رتبهیکی از بخش

ی انگلیسی کتاب ها باشد. در همین راستا نسخه ترین قسمتتواند یکی از اثربخشمی سئوگوگل است که 

درهای مفاهیم جدید و الکترونیکی که در پیش رو دارید را خریداری کردم و مطالعه کردم. این کتاب توانست 

. به همین می باشندبه صورت جامع و کامل  این کتاب ر اینکه اطالعاتتو مهم تکمیلی را به روی من بگشاید.

ی تحت الفظی و لغت ی این کتاب فقط یک ترجمهی این کتاب گرفتم. قصدم از ترجمهدلیل تصمیم به ترجمه

ر تر بیاورم و اگتر و یا تکمیلیهایی واضح های نویسنده مثالبه لغت نبوده بلکه سعی کردم حتی در بین صحبت

ی بیشتر قرار تر و به روزتری در آن موضوع داشتم لینک وبسایت را در آن قسمت برای مطالعهاطالعات تکمیل

 دهم. 

کنم اند تشکر میتر شدن متن این کتاب به من کمک کردهاز تمامی دوستان و همکارانم که در ویرایش و سلیس

قرار داده شده بتواند به شما نیز برای  Dimaht.comو امیدوارم این کتاب که به صورت رایگان در وبسایت 

 تر کمک کند. در ضمن چنانچه سوال یا ابهامی در مورد هریک از موضوعات داشتیدداشتن وبسایتی قوی

من در نظر  و سئو ها و تجربیات تجارت الکترونیکیکه برای روزنوشتهDimaht.comطریق وبسایت  از توانیدمی

 .با من در میان بگذارید ،گرفته شده

                                                                                                               

با تشکر                                                                                                                

   حمید طهماسبی

95اسفند                                                                                                               
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 فصلهدف این 

خواهیم یک ای بگوییم. پیش از آن، میاول، قصد داریم در مورد موضوع این کتاب الکترونیکی مقدمه فصلدر 

بگوییم. این معرفی در مورد سئو برای تفهیم مابقی  (SEO) سازی موتورهای جستجوگرتوضیح اجمالی از بهینه

 این کتاب می تواند مفید باشد.
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  1بخش

     این کتاب 

 
مات وبسایت شما که خواسته یا ناخواسته موتورهای جستجوگری مانند گوگل، تصمیمات بسزایی بر اساس کل

 آورند. ی صفحات جستجو میکنند و بر این اساس آنها را در نتیجهاید اتخاذ میآنها را به کار برده

های با کیفیت اهمیت زیادی دارند. البته وبسایت شما بهتر است که متن، بدین ترتیب در استراتژی سئو شما 

فنی را که باعث شود  ئلمساباشد. و تمام  زیبابهتر است که  (UI) ط کاربریرابطراحی خوبی داشته باشد و 

گرفتن ،  "متن"ی بهتری در گوگل بگیرد را پوشش دهد. اما با تمام این اوصاف بدون داشتن سایت شما رتبه

-! در این کتاب، ما قصد کمک به بهینهتر می کندامر داشتن محتوای با کیفیت را مهم ممکن است. اینرتبه غیر

 سازی محتوای سایت داریم. )در راستای اهداف سئو شما(

از نظر ما سه موضوع عمده برای تولید  .گیرداین کتاب اکثر موضوعات اساسی در مورد سئو محتوا را در بر می

ساختار ، استراتژی کلمات کلیدیکند وجود دارد: در گوگل کمک میمحتوایی که به ساختن رتبه شما 

 .نوشتن محتوای موثرو  سایت

 

 

 

 

 

http://dimaht.com/
http://dimaht.com/ui-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/


 
 

 3  

 

 محتوای این کتاب

ن کنید. اما خواهید شروع به خواندکه میفصلی  توانید از هرتقسیم شده است. شما می این کتاب به چهار فصل

 فنیچهارم ادامه دهید. با توجه به اینکه این اطالعات  فصلاول شروع کنید و تا آخر  فصلتر است که از منطقی

 توانند از این مطالب بهره ببرند.یا فروشگاهی دارند می شخصی تمام افرادی که وبالگ، وبسایتباشند، صرف نمی

هر موضوع بیان  ادر رابطه ب یهمچنین اطالعات تکمیل، هیمسعی ما بر آن است که مطالب اساسی را پوشش د

توانند از آن مطالب یک مطلب معمولی است که می رفاًای صای، بعضی مطالب پایهکنیم. برای خوانندگان حرفه

دانشمند و  بالگر، Marieke van de Rakt، متخصص سئو و Joost de Valkها توسط کنند. تمام فصل نظرصرف

 اند.ه نگارش درآمدهنویسنده ب

 کلیدی کلماتاستراتژی در مورد  ،دوم این کتاب فصلدهیم. می راجع به سئوای  پیش زمینه ،اول فصلدر 

کنیم. در گیرید، راهنمایی میگیری در مورد اینکه در چه شرایطی رتبه میاست. ما شما را در فرآیند تصمیم

بتوانید یک ساختار مناسب برای سایت  تااست، به شما کمک می کنیم  ساختار سایتسوم که در مورد  لفص

چگونگی  یزمینه، قصد داریم نکات کاربردی در است نوشتن محتوادر مورد که چهارم  فصلکنید. و  خود تدوین

 ک متن خوب ارائه دهیم.نوشتن محتوای جذاب و نوشتن ی

 واژگان -موتور جستجو 

. البته که موتورهای جستجوی کنیمگوگل به عنوان مرجع موتور جستجو استفاده می از تاًدر این کتاب ما عمد

نیز وجود دارند. اما از آنجا که گوگل یک موتور جستجوگر غالب در بازار این حوزه  yahooو  bingدیگری مانند 

 کنیم.ه گوگل بسنده میما تنها ب است،
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 2 بخش

 سئو در سطح خیلی مقدماتی

 بخشاین 

ی زمینهتواند یک قسمت خیلی مهم از استراتژی سئو شما باشد. برای فهمیدن چرایی و بهبود نوشتن محتوا می

 خواهیم در این فصل به معرفی سطح خیلی مقدماتی سئو بپردازیم. ی این کتاب، ما میمحتوا

 د؟کنگوگل چه می

 گوگل چگونه سایت شما را پیدا می کند؟

صفحه ها را از یک صفحه وبسایت به ها لینکآن کنند.ال میبها را دنموتورهای جستجوگر مانند گوگل لینک

شاخص و الگوریتم ، (crawler)ها کنند. موتور جستجوگری مانند گوگل شامل خزندهوبسایت دیگر دنبال می

ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در  24کنند. آن ها در ت شما را  دنبال میها لینک های سایاست. خزنده

-های غول پیکر خود ذخیره میصفحات را در دیتابیس HTMLحال گشت و گذار در فضای اینترنت هستند و 

ها به محض اینکه گوگل مطلب جدید یا گویند. این ایندکسکردن می (index) ایندکسعمل کنند، به این 

براساس ترافیک  ،شود. میزان رفت و آمد گوگل به سایت شماروز میای را در وبسایت شما ببیند بهویرایش شده

 کنید.که در سایت ایجاد میاست  سایت و مقدار تغییراتی

. شده باشدداشتن لینک در سایت دیگر است که ایندکس  متوجه وجود سایت شما شود، گوگل اینکه اولین دلیل

 .باشندمی ی ایندکس شماذخیرهو های گوگل ها اولین سرنخ برای خزندهدنبال کردن این لینک
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 راز الگوریتم گوگل

تواند سایت شما را در نتایج جستجو نشان دهد.گوگل یک س شد، گوگل میپس از اینکه سایت شما ایندک

با چه ترتیبی نمایش داده شوند. چگونگی عملکرد این ات گیرد کدام صفحالگوریتم خاصی دارد که تصمیم می

ب های این الگوریتم برای ترتیداند که چه فاکتورهایی در تصمیمنمی اًالگوریتم  یک راز است. هیچ کس دقیق

کنند. آزمایش و تجربه به ما دید تغییر می دائماًفاکتورها و اهمیت آنها  ،نمایش نتایج وجود دارد. عالوه بر آن

 داده است. الگوریتم گوگل خوبی برای فاکتورها و تغییرات نسبتاً

 صفحه نتایج گوگل

-نمایش می ،طبق باشدی جستجو شده منلینک را که به میزان بیشتری با کلمه 10الی 7صفحه نتایج گوگل 

دوم کلیک کنید، نتایج  ی. اگر بر روی صفحهگوییممی (organic search)نتایج ارگانیک به این نتایج، دهد. 

 paid)دو یا سه لینک پولی)نتایج ارگانیک(،  لینک 10بیشتری را می توانید مشاهده کنید. اکثر اوقات باالی این 

links) ای را پرداخت به گوگل هزینه های تبلیغاتی هستند، که صاحبان وبسایتها آگهشود. این لینکدیده می

نمایش داده  نتایج گوگل های اولدر لینک (term)ی خاص د تا در صورت سرچ آن اصطالح یا کلمهنمی کن

 Search)د. هزینه برای این تبلیغات بسیار متفاوت است، و بستگی به میزان رقابت بر سر آن سرچ ترمنشو

Term )شوند. )اطالعات تکمیلی مترجم: که البته ای هم در سمت راست گوگل ظاهر می های مشابهدارد. آگهی

ر چند لینک اول و چند ضهای سمت راست را از نتایج گوگل حذف کرد و در حال حاآگهی 2016گوگل در سال 

 لینک نهایی صفحه به آگهی های تبلیغاتی اختصاص داده شده است.(
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 ها برای موتورهای جستجوارزش لینک

)نحوه چگونگی جستجوی گوگل و دیگر موتورهای جستجو از اهمیت باالیی برخوردار است اطالعات مربوط به

(، بک لینکها)متصل شده به سایت هایاز تعداد لینک ها در نتایج گوگل(. موتورهای جستجوگرچیدمان سایت

های های داخلی )از سایت خودمان( و هم لینککنند. لینکبرای تعیین میزان اهمیت آن سایت استفاده می

ها خیلی مهمتر از بقیه نند. برخی لینککبندی سایت کمک میبه گوگل در رتبه های دیگر(خارجی) از سایت

خیلی  عموماً ،های دیگر هستندهای بسیار زیادی از سایتهایی که خودشان دارای لینکهستند: لینک از سایت

)لقمه جویده: بک لینک  .باشندمیهای خارجی کم های کوچک با لینکهایی هستند که از سایتمهمتر از لینک

هایی های زیادی دارند، بسیار با ارزشتر از بک لینک گرفتن از سایتدشان بک لینکهایی که خوگرفتن از سایت

 است که بک لینک کم دارند(.

 جستجوی جهانی

دهد. این چیدمان ها را در نتایج سرچ قرار میها و ویدئوبعد از نتایج ارگانیک و پولی، گوگل معموال خبرها، عکس

 نامند.می( universal search) را جستجوی جهانی

 سازی موتورهای جستجوگر چیست؟بهینه

 رتبه باال در نتایج سرچ ارگانیک

ها آنها را در جایگاه سازی سایتکند تا با بهینهای است که تالش میحرفه( SEO)سازی موتورهای جستجو بهینه

ها را مناسب ا وبسایتکند تباالتری در جستجوی ارگانیک نمایش دهند. به منظور انجام این کار، سئو تالش می

یک دهه تجربه در سئو،  های گوگل تطبیق دهد. با اینکه الگوریتم گوگل کماکان یک راز است، تقریباًبا الگوریتم

های خوبی در مورد فاکتورهای مهم دست یابد. از نظر ما، فاکتورهای الگوریتم گوگل در دو گروه توانسته به ایده

 شوند:تقسیم بندی می

http://dimaht.com/
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گیرند. این فاکتورها موضوعات ی سایت تصمیم میرتبه در مورداین فاکتورها  . page-Onفاکتورهای  (1

رعایت شده است( و  نویسیی کدچنانچه از وردپرس استفاده کنید بهترین نحوه) کدها مانند کیفیت فنی

مسائل . شودرا شامل می و استفاده از کلمات سایتچیدمان  ،موضوعات متنی بیشتر مانند ساختار متن

به کنیم. برای اطالعات بیشتر در مورد موضوعات فنی، متنی را به صورت عمقی در این کتاب بررسی می

  وبسایت ما سر بزنید.

شود. هرچه تعداد هایی است که به سایت شما داده میاین فاکتورها شامل لینک .page-Off فاکتورهای (2

موضوع آن سایت نکته اضافه شده توسط مترجم: بهتر است ) های مرتبط با سایت شما بیشتر باشدلینک

نک شما در کند و باعث باالرفتن ری بیشتری را در گوگل دریافت میها مرتبط با سایت شما باشند( رتبه

توانید در مورد لینک شما می) .منیکصحبت نمی page SEO-Offشود. در این کتاب در مورد گوگل می

 (.در وبسایت ما مطالعه کنید page SEO-Offدینگ و بیل

 ساخت یک وبسایت عالی!

ما راهکارهای  Yoastمحتوای مناسب تولید کنید. در  یکه چگونه سئوآموزش خواهیم داد به شما در ادامه، 

 Joost de Valkدهیم. های کوچک و مشاوره به مشتریان بزرگ )گاردین، فیس بوک( میمالکان سایت بهسئو، 

بسیاری از  های خودش را چندین بار تغییر داده،سال پیش آغاز نموده. با اینکه گوگل الگوریتم 8سئو را بیش از 

ها خیلی ساده هستند: فقط کافی است هنوز مانند قبل کارآمد هستند. و این توصیه Yoastهای ما در راهنمایی

د. زیرا این موارد در طوالنی نیاستفاده نک "ایهحق"شما مطمئن باشید که سایتتان خیلی خوب است. از هیچ 

گوگل ساختن یک موتور جستجوی ماموریت مدت کارساز نیستند، و ممکن است حتی اثر معکوس داشته باشد. 

کامل است، تا به مردم برای پیدا کردن آنچه که به دنبالش هستند کمک کند. سایت و استراتژی بازاریابی خود 

 دف گوگل قرار دهید. را همیشه در راستای ه
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http://dimaht.com/on-page-seo/
http://dimaht.com/
http://dimaht.com/
http://dimaht.com/
http://dimaht.com/off-page-seo/
http://dimaht.com/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%8C-%D8%A8%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86/
http://dimaht.com/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%8C-%D8%A8%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86/
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 YOASTنکته  

Yoast  درSEO ی سئو وردپرس معروف استبیشتر به افزونه)WP SEO( ی های فنی سئو را، افزونه. اکثر جنبه

دهد. اگر شما کاربر وردپرس هستید افزونه را نصب کنید و با تنظیمات پیش فرضی ما انجام می Yoastرایگان 

سازی محتوا است. این چیزی است که ما ایم سئو خود را بهبود بخشید. قدم بعدی، بهینهکه قبالً ما انجام داده

 خواهیم به شما در این کتاب آموزش دهیم.می
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لـــــــفص  

   (Keyword Srategy) کلمات کلیدی [انتخاب] استراتژی

 

 

 

http://dimaht.com/


 
 

 10  

 

  فصلهدف این 

های سرچ کنیم. بعضی تئوریی استراتژی کلمات صحبت می، در مورد اهمیت سرچ کلمات و توسعهفصلدر این 

-دهیم. این اطالعات برای مدت زمان طوالنی میموریت و استراتژی را پوشش میأمبرندینگ،  کلمات کلیدی،

محتوای شما  یی عمیقی برای کلمات کلیدی و استراتژی سئوزمینه کنندهایجادگه دارد و تواند شما را به روز ن

 باشد.

همچنین در این بخش، یک سری نکات بسیار کاربردی را در رابطه با اجرای استراتژی کلمات کلیدی به شما 

 ی به شما خواهیم آموخت.خواهیم گفت. گام به گام فرآیند اجرای کلمات کلیدی را با مثال و ابزارهای کاربرد
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 3 بخش

 اهمیت سرچ کلمات کلیدی

 بخشهدف این 

به  به سادگی. این امر باعث می شود که پرداخته خواهد شدبه بررسی دلیل اهمیت کلمات کلیدی  بخشدر این 

 خواندن این فصل بپردازید.

 سرچ کلمات کلیدی چیست؟

ی دلخواه در آن کردن کلمات مورد نظر شما برای رسیدن به رتبهتوان به عمل لیستکلمات کلیدی را می سرچ

 نمایید.کلمات کلیدی عبارتند از تمامی تصمیماتی که در سرچ کلمات اتخاذ می . استراتژیکلمات گفت

های کلمات است. این امر با توضیح کسب و کار شما به زبان پایه و اساس تمامی بازاریابی ،سرچ کلمات کلیدی

ی کند تا بدانید در چه کلماتی باید رتبهگردد. بعالوه سرچ کلمات کلیدی به شما کمک میتان آغاز میمخاطبان

 خوبی داشته باشید و یا هدفتان را بر روی چه کلماتی بگذارید.

موریت و هدف از شغلتان را بنویسید. پس از آن أمرحله دارد. نخست باید م 3سرچ کلمات کلیدی  ،از نظر ما

 landingخواهید با آنها شناخته شوید را لیست کنید. و در آخر برای تمامی این کلمات ماتی را که میتمامی کل

page   دهیم.بعد این سه مرحله را به طور کامل برایتان توضیح می بخشبسازید. در 

که هدف  مخاطبانیبعد از اینکه سرچ کلمات کلیدی را کامل کردید، می بایست یک نمای کلی واضح از شرایط 

پیدا  کلمات کلیدی چه باخواهید که صفحات وبسایت شما شما هستند داشته باشید. و اینکه خود شما می

 فصلتوانید به عنوان یک راهنما در نوشتن مطالب سایتتان در نظر بگیرید. در شوند. این بررسی اجمالی را می

 د نوشتن متن بخوانید.توانید مطالب بیشتری در مورمی چهارم
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 چرا سرچ کلمات کلیدی اهمیت دارد؟

-گوید که مخاطبین شما چه شرایطی را برای سرچ در نظر میکلمات کلیدی به شما می در موردصحیح تحقیق 

 ازکنیم که برخی اوقات با مشتریانی برخورد می Yoastگیرند. و دانستن این مطلب بسیار حائز اهمیت است. در 

دهند، در حالی که بازار و محصوالتشان را با همان کلمات توضیح میکنند استفاده میی بخصوصی کلمات کلید

کنند هیچ منفعتی سازی کلماتی که مردم آنها را سرچ نمیکنند. بهینهدیگری را سرچ می، کلمات هدف آنها

ا همان کلمات را استفاده ندارد. کلمات کلیدی خود را به دقت انتخاب کنید و مطمئن شوید که بازار هدف شم

 سازی وبسایت خود در راستای آن کلمات انجام دهید.می کنند و پس از آن تمامی تالش خود را برای بهینه

 از آن ها استفاده می کنیمبخش برخی شرایطی که در این 

 keywords and keyphrasesکلمات و عبارات 

 "سئوی وردپرس"منظورمان یک کلمه نیست.  ولی لزوماً کنیماز اصطالح کلمات کلیدی استفاده می ما عموماً

شود. بنابراین نیز یک کلمه کلیدی محسوب می "ی گوگل آنالیتیکافزونه"یک کلمه کلیدی است همانطور که 

 "عبارات کلیدی"توانید کلمه کلیدی داشته باشید که ترکیب چند کلمه باشد. در این فصل ما به این شما می

 گوییم.می "کلمه کلیدی"نیز 

 long tail keywordsکلمات کلیدی دم بلند 

ی بهتری در سرچ به دست آورد. کلمات کلیدی تواند رتبههرچه کلمه کلیدی بلندتر )و تخصصی تر( باشد می

شوند. نامیده می "بلندکلمات کلیدی دم "تر که معموال بلندتر هم هستند به طور معمول به عنوانتخصصی

بیشتری بر روی هدف دارند. در تر هستند. این کلمات تمرکز تر و غیر معمولبلند تخصصیکلمات کلیدی دم

 .شویدآشنا میبا جزئیات کامل در مورد کلمات کلیدی دم بلند  بخشاین  6 بخش
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 4 بخش

 چگونه جستجوی کلمات کلیدی خود را اجرا کنیم

 هدف این بخش

کنیم. و نکات کاربردی را برای کلمات کلیدی همراهی می یم به قدم برای جستجوما شما را قد بخش در این

گوییم. در فصل بعد برروی چگونگی استفاده از کلمات کلیدی به عنوان آغاز جستجوی کلمات کلیدی به شما می

 کنیم. یک بازاریابی بلند مدت تمرکز می

 موریت شما چیست؟ أمرحله اول: م

: شما که ت فکر کنیدسواال اینگونه بایست بهموریت خود فکر کنید. شما میأی ابتدا به مکار قبل از انجام هر

کند؟ و چه وعده هایی در وبسایتتان داده هستید و وبسایت شما در مورد چیست؟ چه چیزی آن را متمایز می

 اید؟

ن برای این کار وقت بگذارید. زمانی که ثر به این سواالت را در ابتدا ندارند. بنابرایافراد توانایی دادن پاسخ مؤاکثر 

اید که مهم ترین مرحله در ی اول را طی کردهتوانستید با جزئیات دقیق به این سواالت پاسخ دهید مرحله

 استراتژی کلمات کلیدی است. 

آنها  تجارت ها زاییده ی ایده ها هستند، برخی از آنها فوق العاده و برخی دیگر ناکارآمد می شوند. اما تمامی

توانید چیزی را به بازار توانید آن کار را متمایز از دیگران انجام دهید، و میای است که شما میی ایدهزاییده

اضافه کنید. کلمات کلیدیتان می بایست انعکاسی از تمامی وعده ها،مزیت هاو تمایزات شما باشد تا مردم بتوانند 

 با آنها شما را پیدا کنند.
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موریت شماست. شما باید بدانید که چه چیزی شما را از أی اول سرچ کلمات کلیدی نوشتن مبنابراین مرحله

بر روی کاغذی آنها را یادداشت کنید. البته یادداشت بر  کند. برای این کار وقت بگذارید و حتماًرقبا متمایز می

 های خوبی هستند.روی کامپیوتر یا تبلت هم گزینه

 ازاررقابت در بدر نظر بگیرید: 

موریت فروشتان هوشمندانه باشد باز هم به بازاری که در آن قرار دارید ارتباط أی شما در مهر چقدر هم ایده

ی جستجوی کلمات یافت های زیادی در نتیجهمستقیم دارد. برخی بازارها وحشتناک رقابتی هستند و شرکت

اند. رقابت در چنین بازارهایی بسیار کرده فالینآشوند. این شرکت ها بودجه هنگفتی را صرف سئو و بازاریابی می

 ی باال نیز سخت است.دشوار است و همانطور گرفتن رتبه

مادرها،  ها،فروشید. تسهیالت زیادی را برای بچهفرض کنید که برای رفتن به هاوایی بلیط کشتی کروز می

ین باشد. تحویل چنین کشتی با داشتن اید که مناسب تمامی سنسالمندان، جوانان و مادرهای مجرد قرار داده

ای باشید که شما تواند تسهیالت شما را منحصر به فرد کند. به دنبال شاخصهتسهیالت برای مادرهای مجرد می

 ی شما به مخاطبین باشد.هدف و ارائه موریت،أرا از رقبا متمایز کند. این همان چیزی است که باید م

بایست به عنوان عضو کوچکی آغاز به کار کنید. در ابتی بدان معناست که شما میرق آغاز کار در یک بازار کامالً

توانید شوید و پس از آن میابتدا نام کوچکی در آن بازار دارید اما پس از مدتی در بازار کشتی هاوایی معروف می

-تر و بزرگتر میشما کلی موریتأمیک مرحله باالتر بروید و کشتی خود را به افراد بیشتری بفروشید. پس از آن 

 شود.
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 مرحله دوم: لیستی از کلمات کلیدی تهیه کنید

ی خریدارن بروید. این افراد به دنبال چه ترین گروه بالقوهخود را در ذهن بسپارید، و به سراغ اصلی موریتأم

واالت را از کنند؟ تمامی این سچیزی هستند؟ از چه شرایطی برای سرچ در مورد محصوالت شما استفاده می

 توانید به این سواالت بدهید را یادداشت کنید.خود بپرسید و تمامی پاسخ هایی را که می

عواملی که ر هدف را در ذهنتان داشته باشید.)توانید تصویر واضحی از بازاواضح باشد، شما می تانموریتأماگر 

 به دنبالش باشید. ها مسائلی است که شما بایدشود(. اینبا میقباعث تمایز شما از ر

 مناسب سایت شماست تان،که کلمات کلیدی مطمئن شویددر نظر بگیرید: 

بر  در نظر داشته باشیدکه شما باید شرایط و کلمات مناسب سایت خود را پیدا کنید. اگر حماقت کنیم و مثالً

کنند ت ما رجوع میرا رعایت کنیم زمانی که مردم به سای yoast.comتمامی نکات  "کفش باله"ی روی کلمه

ی گردنند. رتبه ای که ما در کلمهکنند. و سپس به سرعت به سرچ گوگل برمیشوند و چیزی پیدا نمیناامید می

این ،   bounce rateشود. تعداد زیادمحسوب می bounce rateآوریم برایمان به دست می "کفش باله"کلیدی 

شود که ند به موضوع مد نظرشان در سایت ما برسند )و مشخص میتوانرساند که مردم نمیپیغام را به گوگل می

 دانیم(.ما هیچی در مورد کفش باله نمی

 توانید از آن استفاده کنیدابزاری که می

تر بود. نوشتن لیستی از عبارات کلیدی کار دشواری است. و تا چند سال پیش، کار بر روی کلمات کلیدی آسان

را برای پیدا کردن کلمات کلیدی چک کنید و ببینید که مردم با چه عباراتی  google analyticsکافی است که 

برای بررسی در ابهامی تیره و تار  سفانه این کار دیگر به این آسانی نیست. بنابراینأکنند. متشما را پیدا می

بزار دیگری برای مانید. خوشبختانه اباقی می دهندبه وبسایت شما انجام می ه قصد رسیدنبکه مردم  یسرچ

 تر کلمات کلیدی وجود دارد.سرچ راحت

http://dimaht.com/


 
 

 16  

 

Google Adwords Keyword Planner 

اما از تعداد کلمات کلیدی مرتبط جدیدی را پیدا کنید.   Google Adwords Keyword Plannerبا استفاده از 

ی آن کلمات تبلیغ پوشی کنید مگر اینکه بخواهید روچشمدهد، کلیدی که به شما پیشنهاد می زیادی کلمه

گیری اینکه چه کلمه ها قابل اعتماد نیستند. زیرا به شما در مورد تصمیمکنید! در غیر این صورت این داده

 Google Adwords Keyword Plannerکند، استفاده از شود کمکی نمیمی سرچکلیدی بیشتر توسط مردم 

 . وه ابزار مناسبی نیستقبرای پیدا کردن کلمات کلیدی بال

 Yoastپیشنهاد 

 این است  Yoast. پیشنهاد ابزار منحصر به فرد خود را برای سرچ کلمات کلیدی دارد Yoastی ابزار توسعه یافته

ی زمانی که شما به دنبال کلمه مثالً  کلیدی از سرچ گوگل استفاده کنید. که برای پیدا کردن عبارات

“example”   هستید گوگل به شما عباراتی مثل“example a…”  وexample z…” “   و همینطور

بلند زیادی را پیدا های دمکافی است این روش را چک کنید تا کلمه کلیدی .دهدرا نشان میپیشنهادهای دیگر 

 .(کاربرد ندارد آنچنان البته این روش برای سرچ به زبان فارسی :نکته اضافه شده توسط مترجم) کنید.

Google Trends   

dsGoogle Tren عکس شماره ) دهد تا ترافیک یک سری کلمات کلیدی را پیدا کنیدبه شما این امکان را می

عکس شماره ) نیز چک کنیدرا  هاآن کلمه کلیدی سرچهای جغرافیایی توانید از طریق آن محدوده. حتی می(1

از این تعطیالت و یا مواردی  کنید که انتظار دارید در فصول مختلف، درهایی استفاده میاگر از کلمه کلیدی .(2

 .(3عکس شماره ) را چک کنید google Trend ترافیک متفاوتی داشته باشند حتماًقبیل که 
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 ی ترافیک سایت برای یک سری کلمات: مقایسه1عکس شماره 

 

 : تفاوت در نقاط جغرافیایی2عکس شماره 
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 “  ”easter bunny: کلمات کلیدی فصل3عکس شماره 

 ستجوی داخلی شماموتور ج

 برید دقیقاً مردم به دنبال چه چیزی در سایت شما هستند؟ باید مطمئن شوید که کلمات کلیدی که به کار می

به زبان مخاطبین سایتتان باشد. فراموش نکنید که سایتتان را با کلمات کلیدی که مردم به دنبال آن نیستند پر 

ر شدن این کار تهای داخلی وبسایت خود را چک کنید. برای راحتکلین google analyticsتوانید با  نکنید. می

 استفاده کنید.  Google analytics by Yoast pluginتوانید از می

لیست طویلی از کلمات کلیدی تنظیم کنید. تالش کنید تا به  بتوانید کنند تااینگونه ابزارها به شما کمک می

ی پس آنها را اولویت بندی کنید. کدام کلمه کلیدی برای گرفتن رتبهترکیبی از کلمات کلیدی نیز برسید. و س

 و چه کلماتی مهم نیستند. .تر است(شما نزدیک موریتأمباالتر اهمیت دارد )کدام کلمه به 
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  (Landing page)مرحله سوم: ساخت صفحات فرود

که است ی برای کلمات کلیدی های عالج مرحله سوم در استراتژی کلمات کلیدی طوالنی، ساخت لندینگ پیچ

جام دهید. ابتدا تمامی نکنیم که این کار را با ساختاری صحیح اخواهید با آنها شما را پیدا کنند. پیشنهاد میمی

توانید با استفاده از اکسل، گوگل داکس یا بر کلمات کلیدی مد نظرتان را در جدولی قرار دهید. جدول را می

کند تا برای ساخت لندینگ پیچ برای هر کلمه کلیدی دول به شما کمک میروی کاغذی بنویسید. رسم ج

سطوح مختلف سایتتان را قرار  ،کلمات کلیدی را قرار دهید و در ردیفهای دیگر ،انرژی بگذارید. در ردیف اول

ید. های بیشتری برای آن بسازتر باشد باید لندینگ پیچهر چه کلمه کلیدی شما خاص (.4)عکس شماره  دهید

اید. این کار در بلند مدت نیز مفید است. در مطمئن شوید تا برای تمامی کلمات کلیدی لندینگ پیچ ساخته

 داده شده است. بخش سوم این کتاب توضیحات بیشتری در مورد ساختار سایت

کلمات کلیدی 

 برای جستجو

:     1مرحله  

 صفحه نخست

: 2مرحله  

 زیر صفحه

: 3مرحله 

 زیر/زیرصفحه

: 4له مرح

 زیر/زیر/زیرصفحه

         1 عبارت مدنظر

         2 عبارت مدنظر

         3 عبارت مدنظر

         4 عبارت مدنظر

 : عبارت مدنظر برای جستجو4عکس شماره 

 نمونه ای از سرچ کلمات کلیدی

ی به آن اضافه تئوری جستجوی کلمات کلیدی کمی خشک و غیر قابل هضم است. برای همین ما مقداری چاشن

در آنجا در زنیم. فرض کنید که من وبالگی در رابطه با کودکان دارم. می 3تا  1کنیم! ما مثالی از مرحله ی می

و تمامی محصوالت جدیدی که همچنین در رابطه با محصوالت جدید مورد غذا، لباس، اسباب بازی کودکان و 

 .نویسمام و دوست دارم )در مورد کودکان( میخریده
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 مأموریتمرحله اول : 

 دکوراسیون و اسباب بازی کودکان بنویسم. من این است که در مورد جدیدترین محصوالت، موریتأم

 مرحله دوم : کلمات کلیدی

 انـــــــلباس کودکان                  انواع لباس کودک

 انـان                   انواع تزئینات اتاق کودکاتاق کودک

 ان            ـــانواع اثاثیه اتاق کودک         اثاثیه اتاق کودکان   

 انــدکوراسیون کودکان          انواع دکوراسیون کودک

 انــاسباب بازی کودکان         انواع اسباب بازی کودک

 مرحله سوم: صفحات

کلمات کلیدی برای 

 جستجو
 :    1مرحله 

 صفحه نخست 

 : 2مرحله 

 زیر صفحه

 :3مرحله 

 زیر/زیرصفحه 

: 4مرحله 

 زیر/زیر/زیرصفحه

 /Home page.com  لباس کودکان        

 لباس
  

  /لباس/انواع   انواع لباس کودکان

 /Home page.com  اتاق کودکان          

 اتاق
  

  /اتاق/ تزئینات   تزئینات اتاق کودکان

انواع تزئینات اتاق 

 کودکان

 /اتاق/تزئینات/انواع   

 : صفحات5عکس شماره 
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 ایم؟، به نظرتان ... ما انتخابهای درستی داشتهحال

 

 "هالباس بچه "در مقایسه با   "لباس کودکان" google trend: 6عکس شماره

شود. بنابراین بیشتر استفاده می"ها لباس بچه "بینیدرا می google trend chartی این همان طور که نتیجه

 "لباس کودکان"ی توانید به دنبال کلمهاست. در هر صورت میبیشتر  "هالباس بچه"احتمال رقابت بر روی 

بعد  بخشبروید. در این مورد هیچ درست یا غلطی وجود ندارد، فقط باید آگاهانه این تصمیم را بگیرید. در 

 . بازگو خواهیم کردگیری کلمات کلیدی برای شما ی تصمیمتوضیحات بیشتری در مورد نحوه
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 5 بخش

 ات کلیدی بلنداستراتژی کلم

 بخشهدف این 

هیچ وبسایتی نباید برای ترافیک سایتش تنها بر روی یک کلمه یا یک عبارت کلیدی تاکید کند. شما باید از 

 ، کلمات کلیدی و صفحات( موریتأم) که گفتیمای شروع استفاده کنید، سه مرحله یتان به عنوان نقطهموریتأم

استراتژی کلمات  :م دهید و در راستای یک راه مشخص گام برداریدرا برای یافتن کلمات کلیدی خود انجا

 گوییم که استراتژی کلمات کلیدی چیست و چرا داشتن آن حائز اهمیت است.. در این فصل به شما میکلیدی

 جستجوی کلمات کلیدی و استراتژی کلمات کلیدی

ی خواهید در آنها رتبهرسید که میجستجوی کلمات کلیدی فعالیتی است که بر اساس آن شما به کلماتی می

. می توان از آن به عنوان تصمیمات شما در بسیار گسترده استخوبی بیاورید. استراتژی کلمات کلیدی امری 

ی بلند خواهید رتبه بگیرید؟ چه تعدادی ؟ برنامه. برای چه کلماتی مینام برد رابطه با جستجوی کلمات کلیدی

کنید، یا اینکه بر روی کلمات کلیدی هم بر روی همین کلمات کلیدی تالش میمدتتان چیست؟ آیا در آینده 

 کنید؟یا در طوالنی مدت از کلمات کلیدی بلندتری استفاده می .لندتری کار خواهید کردبدم

 کلمه کلیدی؟ چه تعداد

افی است که تنها ک توان  به راحتی قضاوت کرد.در مورد سختی یا آسانی تعیین تعداد کلمات کلیدی نمی

 آسانی کلیدی هم برای شما کلمه 1000 انتخاب د. شایدآییبرآن ی تعدادی را انتخاب کنید که بتوانید از عهده

 باشد.
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حتی اگه کسب و کار کوچکی هم داشته باشید باز هم با صدها کلمه کلیدی درگیر هستید. اما لزومی ندارد که 

. توانید انجام دهید(بسازید ) این کار را در طوالنی مدت می صفحه اًکلیدی در ابتدا سریع برای تمامی این کلمات

کند تا این کلمات را به به شما کمک می مثل وردپرس (CMS)مزیت واالی داشتن سیستم مدیریت محتوا

کنید که چه کلمات کلیدی در حال حاضر برای شما اهمیت دارد و  تدریج اضافه کنید. بر روی این موضوع فکر

 در نظر بگیرید.را بندی برای تولید محتوایتان اولویت ؟مهم نیستند کدام کلمات فعالً

 سر یا دم؟

بندی کنید. برخی کلمات کلیدی بسیار رایج هستند )سر( ، در ان را دستهتکه کلمات کلیدی بسیار مهم است

توانند در جهت ساختن کلمه ترکیبی مناسب )دم( به ما کمک کلمات )که زیاد رایج نیستند( می مابقی حالی که

تر هستند و ترافیک شما باید خودتان تشخیص دهید که کدام کلمات کلیدی برای کسب و کار شما مهمکنند. 

با  دی رایج را نگه دارید.د. در کنار آن تنها تعداد کمی از کلمات کلینکنبیشتری را برای سایت شما ایجاد می

تری از کلمات . در فصل بعد اطالعات دقیقبقیه آنان کلمه ترکیبی مناسب درست کنید )به دم کلمات بچسبانید(

 .گذاریم )و اهمیت این کلمات(بلند در اختیارتان میکلیدی دم

ست و صفحاتی که یک الیه )در صفحه نخ رار دهیدقکلمات کلیدی رایج را باید در صفحات پربازدید وبسایتتان 

قرار بگیرند.  صفحات زیریند باید در نکید دارأبلند تتر هستند(. محتواهایی که بر روی کلمات کلیدی دمپایین

 دهیم. در فصل بعد به طور دقیق به شما در مورد محتوا و ساختار آن توضیح می

 تنظیم استراتژی کلمات کلیدی

باید راکد باشد. الزم است که با پیشرفت شرکت و سایتتان آنها نیز تغییر قانون استراتژی کلمات کلیدی شما ن

 اید.کنند. باید منطبق با شما رشد کنند. اگر این امر پیش نیاید شما در کارتان اشتباه کرده
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وش در نظر بگیرید و خود را با آنها تطبیق دهید. اگر سایت فروشگاهی شما با فر بایست تغییرات را کامالً شما می

گسترش دهید. اگر هدفتان  خود راکلمات کلیدی  لیستبایست محصوالت جدید کار خود را آغاز نموده باشد،می

 بازار جدیدی است باید کلمات کلیدی نیز در راستای همین هدف باشد.

 پس ازتر برود. اما شما بلند آغاز شود و سپس به سمت کلمات رایجتواند با کلمات کلیدی دماستراتژی شما می

تمرکز بیشتر یا با انجام  با توانیدکلمات رایج توجه کنید. شما می بلند در کنارمدآن نیز باید به کلمات کلیدی 

 توانید هردو کار را در یک زمان با هم انجام دهید.ر را گسترش دهید. همچنین شما میهای جدید کافعالیت

های تخصصی کنیم و بعد از آن از افزونهی کلی سئو شروع میباشد. ما با افزونهتمرکز ما روی سئو می Yoastدر 

local seo,News seo  وvideo seo  آن برای  کنیم. هدف اولمان گرفتن رتبه در سئو و پس ازاستفاده می

کنیم و سپس . ابتدا به صورت کلی بررسی میخواهیم رفت شده های دیگر ذکرافزونه مان به سراغکلمات کلیدی

 پردازیم. می به جزئیات

کند. شرکت و وبسایت شما به طور قطع در حال تغییر و تحول است . و در پی آن کلمات کلیدی نیز تغییر می

 آنها را چک کنید. ه دارید و دائماًگکنیم که کلمات کلیدی خود را به روز نپس به شما پیشنهاد می

  استراتژی موقت کلمات کلیدی

 صفحات فرودکنید و جدولی زیبا تدوین می دهید،ات کلیدی را انجام میدر دنیای آرمانی، شما سرچ کلم

(Landing page) نویسید سازید. ساختار شما بی عیب و نقص است و هرروز در وبالگ خود مطلب میود را میخ

 کنیم.سفانه ما در دنیای واقعی زندگی میأشود. اما متی شما هر روز در گوگل بهتر و بهتر میو رتبه

های ها و نوشتهتوان گسترش داد. و برخی از پستکلمات کلیدی را همیشه نمی چلبته این درست است که سرا

بوده آن را نوشته اید. نکته آن است که  خبرهافقط چون موضوع جذابی در شما براساس کلمه کلیدیتان نیست و 

 .ساز نیستمشکل  البته باید گفت که این کار نیز. چقدر این مطالب کارایی دارد
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نیازی به گرفتن  که اصالً را بدان معنی تلقی نکنید این ،نویسید که در کلمات کلیدیتان نیستاگر مطلبی را می

با آن مطلب بتوانید به صورت غیرمستقیم برای کلمات کلیدی خود رتبه  شما . شایدداریدرتبه در آن موضوع ن

زمانی کوتاه به  ،یابی به کلمات کلیدی استفاده کنید. حداقلبرای دست Google trend. از ابزارهایی مثل بگیرید

. پس باشدبه استراتژی کلمات کلیدی شما مربوط می تواندچقدر می قدر این مقالهاین موضوع فکر کنید که چه

ی خوبی در گوگل را هم داشته باید انتظار گرفتن رتبه از تمام اینها، اگر مطلبی را نوشتید که ارزشمند بود

 اشید.ب
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 6 بخش

 بلنداهمیت کلمات کلیدی دم

 بخشهدف این 

بلند در استراتژی کلمات کلیدی صحبت به صورت تخصصی در مورد اهمیت کلمات کلیدی دم بخشدر این 

االجرا هستند. در ادامه خواهیم گفت که کلمات بلند الزمکلمات کلیدی دم رقابت امروزه، کنیم. در بازار پرمی

تراتژی کلمات توانید از آنها در اسبلند چیست، چه قدر کلمات کلیدی اهمیت دارند و شما چگونه مییدی دمکل

 کلیدی استفاده کنید.

 

 تر باشد رقابت در آن کمتر است.بلند؛ هرچه کلمه کلیدی تخصصی: دم7عکس شماره 
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 ؟نامندبلند میدم راآن چرا

 ی کریس اندرسوند نوشتهبلندمبلند از کتاب کلمه کلیدی دم

 گرفته شده است. کریس اندرسون در این کتاب به بحث در مورد

 . وی به این نکتهبه خصوص بازار آنالین() پردازدبازار می یکپارچگی

 پی برد که تقاضای خرید واقعی به دلیل مشکل اقتصادی )کمبود پول( 

 شان دادن "بلنددم"رود، و این موضوع را با اصطالح از بین نمی

 ) مانند عکس کنار صفحه(.

 این بدان معناست که تقاضا برای هر هدفی وجود دارد هرچند که تقاضا خیلی کوچک باشد.

است. تعداد آهنگ های  آهنگ 10.000ی گرامافون با بیش از توان در این زمینه زد جعبهمثال خوبی که می

به هرحال  گردد.خش میپبه ندرت  ،ی طوالنی مدتهاشود در حالی که تعداد آهنگکوتاه به دفعات پخش می

شوند. تقاضا برای چنین آهنگهایی )که از آنها( پخش می %98ها )دهند که تقریبا تمام آهنگتحقیقات نشان می

بازار هدف مورد نظر  . با به وجود آمدن اینترنت،ند( بسیار کم است، اما وجود داردلحاظ مدت زمان طوالنی هست

تر گردید، حتی اگر درصد کمی از مردم متقاضی آن باشند. گستردگی اینترنت باعث تر و گستردهبسیار بزرگ

کند )توضیح تکمیلی بلند را بیشتر میشود محصوالت شما به سودآوری برسند و اهمیت کلمات کلیدی دممی

شما مربوط به فروش آنتی  مترجم: برای فهم بهتر این مطلب الزم دانستم مثالی را ذکر کنم. فرض کنید وبسایت

را سرچ کنند خیلی زیاد باشند و  "خرید آنتی ویروس"باشد شاید تعداد کسانی که کلمه کلیدی ویروس می

را سرچ  "یک کاربر 2017خرید آنتی ویروس کسپرسکی اینترنت سکوریتی "تعداد کسانی که کلمه کلیدی 
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بلند دوم سرچ کند و به وبسایت شما راه کلمه کلیدی دم کنند خیلی خیلی کم باشند. اما حتی اگر یک نفر هم با

 اند(.یابد احتمال خرید آن کاربر بسیار بسیار  باالتر از کسانی است که با کلمه کلیدی اول وارد وبسایت شما شده

 بلند را در اهداف خود قرار دهید؟چرا باید گرفتن رتبه در کلمات کلیدی دم

صصی و غیر متداول هستند. بیشتر بر روی هدف تمرکز دارند. از نظر ما دو دلیل بلند بسیار تخکلمات کلیدی دم

نرخ تبدیل  افزایش بندی آسان وبلند تمرکز کنید: رتبهاصلی وجود دارد که چرا باید بر روی کلمات کلیدی دم

 .کاربر به مشتری

 بندی آسانرتبه

های کمتری بر سر ات کلیدی رایج است. زیرا وبسایتر از کلمتبلند بسیار راحترتبه گرفتن در کلمات کلیدی دم

تر باشد رقابت کنند. هر چه کلمات کلیدی بلندتر و تخصصیبندی صفحات گوگل رقابت میاین کلمات در رتبه

 تر است.بر سر آن آسان

تواند برای بلند میتمرکز بر روی کلمات کلیدی دم ،ایدچناچه وبسایت یا شرکتی را به تازگی راه اندازی کرده

موریت شما نزدیک باشد و شما را به بازار بلند باشند که به مأکلمات کلیدی شما بسیار مفید باشد. تا جایی 

کلمات کلیدی  بهتوانید در ابتدا بر روی تعدادی کلمه کلیدی بلند کار کنید و پس از مدتی صحیحی برساند. می

 بیشتر( یت) با عموم تر بپردازید.رقابتی

گی دتواند یک استراتژی بزرگ باشد. با توجه به گستربلند مید دیگر تمرکز بر روی کلمات کلیدی دمدر موار

-توانید بازار هدف مورد نظرتان را پیدا کنید. تمرکز بر روی تعدادی کلمه کلیدی دمشما به راحتی می ،اینترنت

تواند بلند میر روی کلمات کلیدی دمتواند منجر به ترافیک باالی سایت شما شود. همچنین تمرکز ببلند می

 .) در کنار تمرکز بر روی کلمات کلیدی رایج( بخشی از استراتژی کلمه کلیدی شما باشد
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 افزایش نرخ تبدیل کاربر به مشتری

کنند بیشتر بلند این است که افرادی که وبسایت شما را با این کلمات پیدا میمزیت دیگر کلمات کلیدی دم

که محصول شما را خریداری کنند یا از خدمات شما استفاده کنند. کلمات کلیدی بلند و تخصصی احتمال دارد 

کنند، بیشتر تری استفاده میدهد. افرادی که از کلمات کلیدی تخصصیرا افزایش می )خرید( شانس مبادالت

ل دارد که خرید کنند! خواهند بیشتر احتمادانند چه میدانند که به دنبال چه هستند. و افرادی که میمی

 مند  عالقه ، یک جامعهجامعه باید افزود آنی کمتری تمرکز دارد اما بلند بر روی جامعهکلمات کلیدی دم

 شود. بلند میمتمرکز است. و این امر باعث سودآوری کلمات کلیدی دم

ای در فرانسه هستم تا لبهدهیم: در حال حاضر من به دنبال کبا استفاده از مثالی این موضوع را توضیح می

کنم. به آغاز می "تعطیالت فرانسه"تعطیالت تابستانی خود را در آن بگذرانم. جستجوی خودم را با کلمه کلیدی 

خواهم اقامت کنم. ی شهر میخواهم برم و در حومهمی دوردونشوم که به شهرستان سرعت متوجه می

ی شهرستان ی تقریحی در حومهکلبه "از کلمات کلیدی مثل تحقیقاتم هنوز ادامه دارد، اما در حال حاضر 

های جدیدی مواجه . با استفاده از این کلمه کلیدی با وبسایت(بلندکلمه کلیدی دمکنم)استفاده می " دوردون

 رود.برای تعطیالتم است. شانس من برای رزرو تعطیالتم بسیار باال می شوم که بیشتر شبیه به آرزویم،می

 بلند و بلندتر بودننسبیت 

های ورزشی فعالیت دارند، کلمات های بزرگ، که بر روی زمینهدم بلند یک اصطالح نسبی است. برای وبسایت

)قسمت رایج در کلمه برای مثال سر  اصلیباشد. پس  "لباس ورزشی"یا  "کفش ورزشی"تواند بلند میکلیدی دم

-های کوچکتر که تخصصیباشد. برای وبسایت "ورزشی"ایست بها میکلمات کلیدی اینگونه وبسایت کلیدیشان(

کفش ورزشی شیک  "تواند اینگونه باشندبلند میتر بر روی فیلدهای ورزشی فعالیت دارند کلمات کلیدی دم
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 "لوازم مد روز ورزشی"تواند بنابراین کلمه کلیدی اصلی در این وبسایت می ."لباس ورزشی رنگی زنانه"و "زنانه

 باشد. 

ها . تمام اینمحسوب شود بلندتواند برای سایتی دیگر هم دمنمی ،بلند برای یک وبسایتکلمه کلیدی دمزوماً ل

 ی وبسایتتان دارد. بستگی به موقعیت کسب و کارتان و زمینه

  

 گیرینتیجه

ه باشد. شما بهتر است که به صورت شفاف در محصوالت، وبالگ و کلیت سایت شما وجود داشت موریتمأتعریف 

. تالش برای رسیدن ها رتبه بگیرید حفظ کنیدخواهید در آنبلندی که میو آن را نیز در قلب کلمات کلیدی دم

تواند بسیار سودآور باشد. البته زمانی که کلمه کلیدی می ،کلمه کلیدی مشخص ی خوب برای یکرتبه یکبه 

شما را  موریتمأن است تعداد افرادی که عنوان را نشان دهد. ممک نظر برای فروش محصول مورد شما دقیقاً

ی دائم وبسایت شما ولی احتمال اینکه این افراد از شما خرید کنند و یا بیننده ،کنند اندک باشندجستجو می

 بسیار زیاد است.  ،باشند
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 بخش 7

 توانید کلمه کلیدی مناسب را انتخاب کنیدچگونه می

 بخشهدف این 

ت کلیدی شما به درستی تدوین شده باشد و محتوای شما به خوبی برای آن کلمه بهینه شده اگر استراتژی کلما

کند تا وردپرس به شما کمک می Yoast یدهد. افزونهباشد، افزودن محتوا شانس پیدا کردن شما را افزایش می

بهترین کلمات کلیدی را کنیم تا ما به شما کمک می بخش( . در این 18 بخشهایتان را بهینه کنید) انتخاب

 پیدا کنید.

بایست یک چک می قبل از نوشتن متن یا هنگام نوشتن آن، ی آخر از جستجوی کلمات کلیدی، دقیقاًدر مرحله

آل، اند! به اعتقاد ما قبل از انتشار پست ایدهنهایی انجام دهید تا مطمئن شوید که انتخاب کلمات صحیح بوده

 دهید:کار را باید انجام  شما سه

 . از کلمات کلیدی استفاده کنید که در سرچ استفاده می شوند.1

های مورد استفاده در از انتخاب کلمه کلیدی می منسجبایست یک ایدهاستراتژی کلمات کلیدی شما می

شود) کلمات کلیدی بلند استفاده میکلمات کلیدی دم های وبالگ ازبرای پست به شما بدهد. اصوالً  سایتتان

 دد(.متع

شما یک منوی کشویی  yoastی در سئو وردپرس از افزونه

گوید. این وجود دارد که کلمات پیشنهادی را به شما می

پیشنهادها بر اساس پیشنهادهای گوگل هستند. این کلمات 

نویسید برای هایی هستند که وقتی در گوگل میهمان دقیقاً 
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 شود.شما آورده می

ن کلماتی است که عقالنی هستند و بیشتر توسط مردم هنگام سرچ در اینترنت هما کلمات پیشنهادی دقیقاً

تواند بسیار های اولیه در مورد نوشتن مطالبتان میشوند. این کلمات پیشنهادی برای گرفتن ایدهاستفاده می

 مفید باشد. 

 آوری کنید. . در رابطه با حجم جستجو اطالعاتی را جمع2

ای به دست آورید، باید خواستید که در آن کلمه رتبهاید و میبلند را پیدا کردهدمکه یک کلمه کلیدی زمانی

کنیم که گوگل این کار را بسیار تالش کنید تا پی ببرید که حجم سرچ آن کلمه کم است یا زیاد. اعتراف می

عبارت جستجوی  با مناقصه که ،هست Adwordsترین راه داشتن اکانت . تنها راه و مطمئناست دشوار ساخته

ای برای شما دشوار کنیم که این کار سخت است و ممکن از از لحاظ هزینهسنجد. درک میشما را میانتخابی، 

 .کنیم(گوییم که ما خودمان به ندرت از آن استفاده میباشد )صادقانه می

 Googleگذارد. ارتان میدر رابطه با حجم سرچ در اختی ،ایهای خالقانهایده   Google Trendنگران نباشید،

Trend   دهد تا حجم سرچ چند کلمه را با هم مقایسه کنید. این کار به شما حجم این امکان را به شما می

 ی دیگر(. )همیشه نسبت به کلمهرا گزارش می کنددهند سرچی را که مردم انجام می

ی که رتبه ،حاضر یک سری وبالگ داریداگر در حال  استفاده کنید. Google Trendتوانید از از دو روش می 

برای  Google Trendتوانید از می اند.دانید که چند نفر به وبالگ شما جذب شدهد، مینخوبی در کلمات دار

اید و کلمات کلیدی که در ذهن دارید تا در های قبل از آنها استفاده کردهمقایسه کلمات کلیدی که در پست

های توانید تخمین خوبی نسبت به بازدیدکنندگان بالقوه به پست. با این روش میهای جدید استفاده کنیدپست

یکدیگر شبیه  هب می کنید جدید بزنید. مطمئن شوید که پست های قدیمی و جدیدی را که با هم مقایسه
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بلند هایی که از کلمات کلیدی دمبلند استفاده کنید با متنباشند: اگر قصد دارید که از کلمات کلیدی دم

 استفاده شده مقایسه کنید.

، موضوعی که  "snippet preview"توان با پست است را می "focus keyword"برای مثال پستی که در مورد

 صحبت کردیم مقایسه کنیم: Yoastی های خیلی مرتبط افزونهدر مورد یکی از ویژگی

 

  ”snippet preview“با  ”focus keyword“ یمقایسه Google Trend: 8عکس شماره 

به طور منطقی  "snippet preview"سرچ برای دانیم که بینید ترافیک هر دو یکسان است. میطور که میهمان

 دانیم.سازی آن را میخوب است بنابراین ارزش بهینه

 ندهای قدیمی و پست هایی که در ذهن ما هست پست کلمات کلیدی  یبرای مقایسه Google Trendاستفاده از 

 های جدید و کاربرد کلمات کلیدی به شما دهد.های خوبی برای پستتواند ایدهمی

کلمات کلیدی زمانی است که برای تعداد استفاده از کلمات کلیدی برای  Google Trend راه دوم استفاده از 

سرچ بیشتری  گوید که کدام کلمه کلیدی حجمبه شما می به راحتی Google Trendشک دارید. در این مواقع 
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کند تا متوجه شوید که کدام کلمه در به شما کمک می Google Trend دارد )نسبت به کلمه کلیدی دیگر(.

 شوند. موتورهای جستجو بیشتر سرچ می

 کلمات کلیدی خود را در گوگل سرچ کنید!

مردم هم برای سرچ  کنند. باید مطمئن شوید کهدر کنار اینکه بدانید چه نوع کلمات کلیدی را مردم سرچ می

ای شبیه شما دارند. بهترین راه برای اینکه به این موضوع پی ببرید این است که خودتان کلمات کردن ایده

 کلیدیان را در گوگل سرچ کنید.

دهد به ماهیت های اول و دوم وقت بگذارید و آنها را بررسی کنید. آیا مقاالتی که گوگل نشان میبر روی لینک

ما با نتایج جستجو هماهنگی دارد؟ اگر تصمیم به نوشتن شما نزدیک هستند؟ آیا محتوای سایت های شمقاله

شما  بسایتو، هاوبسایتوبالگ یا صفحات اصلی با این کلمات کلیدی دارید، تالشتان این است که در میان این 

 نیز نمایش داده شود.

های خوبی . آیا ایدهپست های جدید خود را بنویسیدبگیرید تا بتوانید  های سرچ شده، الهاماز محتویات سایت

از  وبالگتان، اما شاید مطلبی را در نیست وبالگتاندارند؟) قصدمان تشویق شما برای کپی کردن مطالبات در 

توانید هایتان را متمایز کنید؟ چگونه میتوانید پستقلم انداخته باشید(. اما از آن مهمتر این است که: چگونه می

شوند و به اشتراک تر بگذارید؟ به مطالبی فکر کنید که بیشتر کلیک میدارتر، و ابتکاریهای بهتر، خندهپست

 شوند.گذاشته می

 گیری: انتخاب کلمات کلیدی کار آسانی نیستنتیجه

بایست بر روی ترکیبی از کلماتی یک علم دقیق نیست. شما می (focus keyword)انتخاب کلمه کلیدی کانونی

کلمات  . یک پله باالتر از آن، این است که رویکنند تمرکز کنیدمخاطبین برای سرچ از آن استفاده می که

 که حجم سرچ باالیی دارد. تمرکز کنید ای کلیدی کانونی
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 سوم صلف

 ساختار سایت 
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 هدف از این فصل

 در مورد اختار سایت خود را تقویت کنید. وتوانید سدهیم که چگونه میدر این فصل به شما پیشنهاداتی را می

دهیم که چه ، به شما نشان میکنیم. متعاقباًاختار سایت خود را تنظیم کنید بحث میسدلیل اینکه باید عاقالنه 

ر ی اصلی سایت را بگوییم که چگونه )به سرعت( بدون اینکه هستهآل است. و نکاتی را به شما میساختاری ایده

 کنیم.تخصصی بررسی می را محتوای بنیادی مقاله هایتار را تقویت کنید. و در نهایت هم بزنید ساخ
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  8 بخش

 چرا ساختار سایت اهمیت دارد؟

 این بخش

ی خوبی خواهند سایتشان رتبهدر بخش قبلی کتاب به بررسی کلمات کلیدی پرداختیم. تمام افرادی که می

بندی گوگل چه نقشی کلیدی فکر کنند. اما ساختار سایت شما در رتبه بایست بر روی کلماتداشته باشد می

 برای یک خوبدارد؟ برای بسیاری افراد این امر مبهم باقی مانده است. بنابراین در این فصل، به اهمیت ساختار 

ست و آل چگونه ادهیم که ساختار سایت ایدهبرایتان توضیح می پردازیم. در فصول بعدی این بخش،سایت می

 توانید ساختار سایتتان را بهتر کنید.چگونه می

 دو دلیل برای اهمیت ساختار سایت

 از نظر ما، دو دلیل اصلی برای اهمیت ساختار سایت در رتبه بندی وجود دارد:

 تواند بفهمد.شوید که گوگل سایت شما را میمطمئن می ،. با داشتن ساختار مناسب1

دهد تا بفهمد که مهمترین مطالب شما در کجا قرار دارند. هایی میگل سرنخگیری سایت شما به گوروند شکل

و  بخواندبه راحتی  مطالب سایت شما را کند که سایت شما در چه مورد است و ساختار سایت شما، تعیین می

-وگل میی باالتر در گ. ساختار سایت مناسب منجر به داشتن رتبهمطالب مشابه با سایت شما را نیز پیدا کند

 شود.

ی شوید تا صفحات دیگر نیز رتبه انید باعث جذب لینک از طرف سایر سایت هاتوبا خلق ساختار مناسب، می

ات دیگر سایت نیز برسد. در حی لینک شما به صفکند تا عصارهخوبی بیاورند. ساختار سایت شما کمک می
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ی سایت را باال ببرد و صفحات باشید تا رتبهداشته  ی با کیفیتبایست محتوایشما می های فروشگاهیوبسایت

 د. نی خوبی برسبه رتبه توامان فروش نیز

در رقابت  خودتانکند که شما با محتوای ساختار مناسب و معقول این اطمینان را ایجاد می. 2

 نیستید.

 ید.نویسهای متعددی را در رابطه با موضوعی مشابه میتان مقاله در وبالگ یا وبسایت مسلماً

-ایم. اگر هشت مقاله متفاوت در مورد سئو بنویسیم ،گوگل نمیمطالب زیادی در مورد سئو نوشته Yoastما در 

-مان حل کنیم، با مقاله تر است. اگر نتوانیم این مشکل را با ساختار سایتتواند متوجه شود که کدام مقاله مهم

های داخلی مناسب منجر ین مشکل با استفاده از لینکپردازیم. حل ای گوگل به رقابت میهای خودمان در رتبه

 شود. ی باال میبه رتبه

 آلساختار سایت ایده

س هرم باید صفحه اصلی و در زیر آن باید أاز لحاظ تئوریکی، ساختار سایت شما می بایست هرمی باشد. در ر

 کنند. تری اشاره میی خود به صفحات بیشصفحات )دسته بندی( دیگر باشد. که این صفحات به نوبه
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 : ساختار سایت شما باید هرمی شکل باشد.9عکس شماره 

 کلمات کلیدی کانونی و ساختار سایت

در وردپرس این اجازه را به شما می دهد تا کلمات کلیدی را انتخاب کنید و پست هایتان را با  Yoastافزونه 

(. 18 بخش -4فصلو  ،7 بخش -2 فصلد.)مراجع به صفحه بهینه کنیتوجه به آنها با استفاده از ابزار تحلیل 

ای تمرکز کند، در صورتی که ی کلمه کلیدی مشابهبایست بر روها میبرخی تصور می کنند که تمام پست

هایی که در مورد یک کلمه ، پستاًتعاقباینگونه نیست. در واقع هر پستی کلمه کلیدی کانونی متفاوتی دارد. م

 بایست بهم لینک شوند.است می واحد )موضوع واحد(Topicکلیدی کانونی

 استراتژی کلمات کلیدی و ساختار سایت

سو با یکدیگر باشند. با داشتن استراتژی مناسب ست همبایاستراتژی کلمات کلیدی و روش ساختار سایت می

 فکر کنید.ی و همچنین کلمات کلیدی دم بلند ی کلمات کلیدی رایج، رقابتتوانید بر روکلمات کلیدی می

http://dimaht.com/
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تعادل رعایت استراتژی برای کلمات رقابتی و رایج با کلماتی که خیلی خاص هستند )دم بلند( در ساختار سایت 

د، در قرار گیرن س هرمرأبایست در تمرکز دارند می کلمات کلیدی رایج. صفحاتی که بر روی باید رعایت شود

نمایش داده شوند.  صفحات زیرین سایترا دارند باید در  بلندکلمات کلیدی دمحالی که صفحاتی که 

 صفحات باالتر لینک شوند. هم باید به  قرار دارند پایین هرمکلمات کلیدی که در 

 

 : کلمات کلیدی دم بلند می بایست در پایین هرم )صفحات داخلی( باشند9bعکس شماره 
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 9بخش

 راه اندازی ساختار سایت

 هدف این فصل

کنیم تا ساختار سایت مناسبی را راه اندازی کنید. و تالشمان بر این است تا با در این فصل به شما کمک می

 مثال راه اندازی ساختار را توضیح دهیم. 

 هرمیک خلق 

ید تغییر دهید، کشیدن ساختار خواهزمانی که در حال توسعه سایت جدید هستید، یا ساختار سایت را دوباره می

( تحقیقات بر روی کلمات 2فصل ،) 3می تواند کمک بزرگی باشد. در مرحله  اکسلیا  ویزیوسایت با نرم افزار 

کلیدی می تواند به ساختار سایت کمک کند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تمامی صفحات سایت 

 هرم ترسیم کنید. پس از رسم ساختار سایت می توانید خطاهای سایت را بررسی کنید.را به شکل 

 ترسیم کردیم. 10در سالها پیش داشت، چیزی شبیه شکل شماره  Yoast.comبر اساس ساختاری که 

 : طرح متداول سایت10عکس شماره
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 هرم خود را تجزیه و تحلیل کنید

 هرم متعادل

کنید تان کار میه به اهرام مصر باستان دارد. زمانی که بر روی ساختار سایتساختار سایت مناسب شکلی شبی

س هرم صفحه اصلی قرار دارد، با استفاده از لینک أباید حواستان به تعادل منطقی هرم ساختار سایت باشد. در ر

م قادر خواهند بود که به تر بروند. از صفحه دوی پاییندهید که به مرحلهمی ها و دکمه ها این اجازه را به افراد

روید تعداد صفحات تان میتر سایتی سوم بروند)و به همین ترتیب(. همان طور که به صفحات پایینصفحه

بستگی به که البته بخش باشد،  7تا  2تان چیزی بین های اصلیکنیم که بخششود. پیشنهاد میبیشتر می

 حجم محتوای سایت دارد.

 های مساویبخش

ها برابر باشد. زیر بخش های دیگر اضافه کنید. اطمینان پیدا کنید که حجم بخشبه ها را وانید بخشتشما می

. یک قاعده سرانگشتی در رابطه با ان آن را به چندین بخش تقسیم کردتوحجم باالیی داشت می ،اگر بخشی

گتر باید به صورتی های بزراز دو برابر نباشد. بخش بیش ها این است که هیچ بخشی حجمشحجم بخش

شتری مطالب بی بزرگ باشد پس ظاهراً نسبتاً در واقع، اگر یک بخشبرجسته در صفحه اصلی باشد.  مشخص و

 دهد.تری از بازتاب محتوا نشان میی دقیق. تقسیم بخش ها به دو قسمت نتیجهباره آن موضوع داریددر
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 یمی متعادل نیست. قد yoast.comبه وضوح نشان می دهد که  10عکس شماره 

 بیش از نیمی از سایت را گرفته. Codeطور که می بینید، بخش همان

 .پس بخش های ما اندازه ی برابری ندارند

 

 

 ساختار باید نمودی از محتوا باشد

در زمان ساخت سایت مطمئن باشید که ساختار سایت انعکاسی از محتوای سایت شماست. مطالب مشابه باید 

 ندی قرار گیرد، و محتواهای متفاوت در بخشی دیگر.بدر یک دسته
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بوده. صفحات  Joost de valkتا صفحه بودند که در مورد  3محتوا را منعکس نمی کرد.  yoast.comساختار قدیمی سایت 

about,projects  وwebsites  ندصفحه از لحاظ محتوا تفاوتی نداشتند اما در دسته بندی های متفاوتی بود 3. این. 

 

 

 ترافیک

د. آمار سایت را نصفحاتی از سایت که ترافیک بیشتری دارند باید با وضوح بیشتری در سایت نشان داده شو

د. سعی کنید که این صفحات را در نشتری دارصفحات سایت ترافیک بی بررسی کنید تا متوجه شوید که کدام

ادی را جذب می کنند و بهتر است که در راس باالی ساختار سایت قرار دهید. این صفحات ظاهرا ترافیک زی

 هرم باشند. 

درصد ترافیک سایت را شامل می شود. اما در دسته  30 "وردپرس "در مثال قبلی، ما متوجه شدیم که صفحه 

 .بندی سوم و چهارم قرار داشت
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 طراحی ساختار سایت جدید

مطمئن  ها را دوباره انجام دهید.بندیدسته توانیدبعد از اینکه نقص های ساختار سایت را بررسی کردید، می

 اید و صفحات محبوب را در باالی هرم قرار داده اید.شوید که هرمی متعادل رسم کرده

 .دقیقا همین کار را انجام دادیم. و ساختار جدید سایتمان بدین صورت شد yoast.comدر 

 

 تر: ساختار اصالح شده11عکس شماره 

سعی ما بر آن بود تا برخی صفحات را در باالی هرم بیاوریم و برخی صفحات را حذف  همان طور که می بینید

برای  صفحات د که برخی ازیشوزمانی که برای بار دوم به صفحات خود نگاه می کنید متوجه می کنیم.

که صفحه  بازدیدکنندگان منفعتی ندارد. حذف آنها بهترین کار ممکن است. کار دیگری که انجام دادیم این بود

بود. درسته  joost de valkصفحه اصلی بی معنی بود و اساسا در مورد  وبالگ را به صفحه اصلی اضافه کردیم.

دوست داشت اما این چیزی نبود که ما امیدوار بودیم مردم به خاطر آن به سایت ما مراجعه  راخودش  joostکه 

 ان()نظر مترجم: چقدر این خارجی ها خوش مزهکنند.
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 هام گذاری بخشنا

تان راضی بودید زمان آن است که به نام گذاری هر قسمت دقت کنید. اگر محتوای زمانی که از ساختار سایت

کنند. توانید حدس بزنید که با چه چیزی مردم آن را سرچ میکافی برای هر موضوعی داشته باشید بی شک می

بنامید.  ،کنندکلمه کلیدی که آن را سرچ می بخش را با کانه نام هربه همین دلیل است که باید خیلی زیر

هر  (Title)انتخاب نام مناسب برای هر بخش و زیر مجموعه هایش پیمودن نیمی از راه است. برای انتخاب عنوان

 ها کوتاه و واضح باشند.حواستان باشد که عنوانه کنید، بخش هم از تکنیک مشابه استفاد

نباید نام آن ، خواهید در مورد افزونه های وردپرس صحبت کنیدرا در سایت میبرای مثال اگر شما قسمتی 

 است. "افزونه ی وردپرس"زیرا چیزی که مردم سرچ می کنند  .قسمت را وردپرس بگذارید

 

 : نام گذاری خردمندانه12عکس شماره 

 

 ساختار لینک های داخلی

نجام داده باشید، ساختار شما هرمی شکل می شود. اگر تمامی مراحل را در ساختار جدید سایت به درستی ا

خواهید قسمت های مختلف هرم را به یکدیگر متصل کنید.به می اکنون باید به این نکته توجه کنید که چگونه

هرم های کوچکی که درون هرم اصلی هستند نگاه کنید. هر قسمتی در باالی صفحه باید به قسمت های زیرین 
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ابراین تمامی صفحاتی که درون هرم قرار دارد باید به صفحات باالیی همان قسمت لینک شود و برعکس. بن

 لینک شوند.

تان اید، بنابراین شما احتمال رتبه گرفتن سایتاز آنجایی که شما صفحات شبیه به هم را به یکدیگر لینک کرده

صفحاتی بهم مرتبط و یا دانند چه کنید که باید. با انجام این روش، به موتورهای جستجو کمک میرا باال برده

 .غیر مرتبط هستند

 را به عنوان مثال در نظر بگیرید: 13عکس شماره 

 

 : بعالوه باید حواستان به چگونگی لینک مطالب در یک قسمت باشد.13عکس شماره 

ه را ب subpage 3باید مطمئن شوید که لینک های بین صفحات به یکدیگر مرتبط هستند. برای مثال اگر 

plugin 2   همیشه لینک کنید، موتورهای جستجو فکر می کنند کهsubpage 3  بهplugin2  ،مرتبط است

 مرتبط است.  plugin4در حالی که فقط به 
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 ها URL از ساختار جدید سایت تا اهمیت به

ت سازگار های جدیدی که به ساختار سای URLزمانی که ساختار جدید سایت را ساختید باید به عقب برگردید و 

ترین نحو ممکن. اگر بایست نمایانگر محتوای صفحه باشد، در عین حال به کوتاهمی URLقرار دهید. هر  ،باشد

 قرار دهید. URLکلمات کلیدی را تعیین کرده اید باید مهم ترین آن را در 

 های جدید این موارد را در خاطر داشته باشید URLهنگام قرار دادن 

 استفاده می کنید آنها را با خط فاصله جدا کنید.اگر از کلمات مرکب 

  ازURL .هایی که با حروف کوچک و بزرگ نوشته شده است خودداری کنیدURL هایی که از ترکیب

به این شکل را  URLحروف کوچک و بزرگ تشکیل می شوند احتمال تایپ آن را پایین می آورد. شما 

 / LoOks / LiKe / ThiS /به خاطر می آورید؟ 

  اعداد برایCMS های شما. به خاطر داشته باشیدتریشما می تواند سهولت ایجاد کند اما نه برای مش 

مانند. بنابراین از نوشتن اعداد در ها نمیاند در ذهن مشتریهایی که در آنها اعداد به کار رفته URLکه 

URL .خودداری کنید 

 توانید از اگر میURLستفاده کنید. اگر مردم هایی که قابل حدس زدن هستند اURL  های شما را به

 توانند به راحتی در مورد آن صحبت کنند.خاطر بسپارند می

  حتما چک کنید کهURL های صفحات قدیمی با استفاده ازRedirect 301  بهURL های جدید انتقال

 داده شوند.

 Redirect 301  یکی ازRedirect  جستجو تمامی های دائمی است که در این حالت موتورهایURL های

به   http://example.comاز Redirect 301برای مثال با  قدیمی را به جدیدها لینک می کند.
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http://www.example.com   .به نسخه ی یکسانی از گوگل همیشه با این کار لینک شود و برعکس

 د.ت شما می رسسای

 یک در محتواهای مربوط تمام مطمئن شوید که URL دنقرار دار. 
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 10 بخش

 موفقیت فوری برای بهبود ساختار سایت

 بخشهدف از این 

برای شما سخت و خسته کننده است. اما اگر سایت شما سایتی زنده و پویا باشد با اضافه  تغییر ساختار احتماالً

دلیل پیش از این در کند. به همین تان، به طور خودکار ساختار سایت نیز تغییر میکردن منظم مطالب به سایت

نوشتیم. بنابراین محتوای مطالب ما نیز در مورد کلمات yoast.com مورد نوشتن کلمات کلیدی مطلب در

 کلیدی به سرعت رشد کرد. چنین تغییری در محتوا نیازمند تنظیماتی در ساختار نیز می باشد.

تان را ارزیابی کنید. منظم ساختار سایتبایست به طور آید. شما میاینگونه تغییرات برای هر سایتی پیش می

تمامی تغییرات واژگان کلیدی و سایت را بررسی کنید و به نسبت آن ساختار سایت را تغییر دهید. در این فصل 

ها بتوانید ساختار را  URLسه نکته برای پیشرفت و تغییر ساختار سایت را به شما می گوییم تا بدون تغییر در 

 تغییر دهید.

 رسانی کنید.روزهای داخلی را بهتار لینک. ساخ1

-شود. شما میهای دیگر میاغلب نوشتن مقاله در مورد یک موضوع منجر به الهام گرفتن موضوع برای مقاله

های داخلی را برای این مقاالت قرار تر بگذارید و لینکبایست تمرکزتان را بر روی کلمات کلیدی کمی متفاوت

های بعدی نیز فکر کنید. و نویسید باید به موضوعی مشابه برای نوشتن مقالهای را میلهدهید. هر زمان که مقا

 Cornerstoneتوانید بخش بعد را در مورد تر لینک دهید.)میالبته که شما همیشه باید مقاله را به مقاالتی مهم

 مطالعه کنید.(
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 YOASTنکته  

خواهید اید و یا میتان استفاده کردهکانونی که در سایت سازی، بهتر است که کلمه کلیدیدر هنگام بهینه

 استفاده کنید را در گوگل به این صورت سرچ کنید.

 Site: yourdomain.com [focuse keyword]  

 هر آن چیزی که در صفحه اول نتایج ظاهر شد باید به پست جدیدتان لینک کنید. 

 ارزیابی کنید را ها. تمامی بخش2

ها را بررسی کنید. به طور نرمال تعدادی بخش، در صفحه اصلی دارید. باید هر چند ماه یکبار به طور دقیق بخش

های شما رشد تری نسبت به بخش دیگر دارد. اگر یکی از بخشباید از خود بپرسید که چه بخشی رشد سریع

 زیادی داشته باشد باید آن را به دو قسمت مجزا تقسیم کنید.

 مثال

صور کنید که سایت فروشگاهی دارید که در آن تجهیزات خارج از منزل را می فروشید و دسته بندی های شما ت

وهنوردی و ورزش می شود. و سپس شما تعداد زیادی کفش ورزشی )تنیس و دوندگی( اضافه ک شامل کمپینگ،

آن است که قسمت ورزشی را  د. تصمیم منطقییکنکنید و در این صورت بخش ورزشی را دوبرابر بزرگتر میمی

 تقسیم کنید. کفش ورزشو  لباس ورزشبه دو بخش 

نوشت. در مورد  Joost de Valk.nlاولین وبالگ وردپرس خود را در  Joost de Valkبیش از یک دهه پیش 

می باشد.  CSS3و سئو. پس از مدتی متوجه شد که نیمی از مطالب در مورد  HTML،CSS،webkit،اینترنت

 نویسید که اصالً راه اندازی کند. اگر در مورد موضوعی می CSS3این تصمیم گرفت که سایتی جدید در مورد بنابر
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ی خوبی است که سایت مجزایی را بدین منظور راه اندازی کنید بندی اولیه سایت هماهنگی ندارد، ایدهبه دسته

 تواند مرجعی برای آن موضوع باشد.که می

 هابندیها و طبقهتگی مناسب از . استفاده3

گیرد)یا حداقل بندی وردپرس استفاده کنید سایت شما ساختار بیشتری میاگر در ساختار سایت خود از طبقه

 ها و تگ ها استفاده کنید.بندیتوانید از دستهکند(. دو راه برای این کار وجود دارد: میگوگل اینگونه تصور می

بندی بندی و زیر،زیر دستهدسته ها سلسه مراتبی هستند. بنابراین شما زیربندیتفاوتشان در این است که دسته

ها را به عنوان جدولی برای محتوای سایت در بندیتوانید دستهدارید.در حالی که تگ ها ساختاری ندارند. می

 نظر بگیرید و تگ ها را به عنوان ایندکس.

 رد اشتباه پیش روند!ها احتمال دایبندطبقه

بندی ها اشتباه شوند. کنند احتمال دارد که طبقهها را به صورت تصادفی انتخاب میبندیکه مردم طبقهزمانی 

کند، باید در نظر ها محتوای شما را گروه بندی میبندیی ساختار بسیار مهم است. از آنجایی که این طبقهنحوه

وند. هرگز دسته بندی های خیلی زیاد بگیرید که چه جایی استفاده می شوند و در چه جاهایی لینک می ش

ایجاد نکنید. هرگز تگ های خیلی زیاد ایجاد نکنید. مطمئن شوید که تگ ها بیش از یک و دو بار استفاده می 

 شوند. 
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موهای راپانزل)دختری که موهای خود را از پنجره برج به بیرون انداخت تا بندی به بلندی هرگز لیست دسته

 8بندی بین ما دسته ها افراط نکنید. اصوالًیبندنویسید. یعنی اینکه در ساخت دستهن (قه خود را باال بکشدمعشو

-له مراتب را افزایش دهید نه دستهبندی نیاز دارید باید سلسدهیم. اگر بیش از این دستهاد میتا را پیشنه 10تا 

 "انسان "است چرا یک طبقه بندی به نام انسان وردبندی های شما در مهندی را. اگر بیش از نیمی از دستب

 اضافه نکنید.
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 11بخش 

 ( Cornerstone ) بنیادی محتوای

 بخشاین 

( نامیده می Cornerstone) محتوای بنیادی گیرند به عنوان مقاالتمی تری را در برصفحاتی که محتواهای مهم

چگونه  اصوالً بنیادی محتوایدهیم که مقاالت یاین فصل در رابطه با این مقاالت است. ابتدا توضیح مشوند. 

باید چه موضوعاتی را در برگیرند. ودر آخر هم به شما  محتوای بنیادیهستند. و سپس خواهیم گفت که مقاالت 

 گوییم که چگونه این مقاالت را با ساختار سایت ترکیب کنید.می

 چیست؟ بنیادی محتوایمقاالت 

 ها دقیقاً تجارت شما را توصیف ن مقاالت سایت شما هستند. این گونه محتواتریمهم بنیادی محتوایمقاالت 

کلمات قرار دارند  "سر "س هرم و بر روی کلمات کلیدی کانونی که درأکنند. این گونه مقاالت باید در رمی

 بنیادی حتوایمتان بگویید نیازمند مقاالت متمرکز باشند. اگر قرار باشد در چهار صفحه در مورد تجارت و سایت

 محتوایهستید. در اکثر اوقات این مقاالت به صفحه اصلی لینک می شوند. حداقل باید یک یا دو تا مقاله 

و حداکثر هشت تا ده مقاله داشته باشید. اگر تمایل به نوشتن بیش از ده مقاله دارید بهتر است که  بنیادی

 سایت دیگری را آغاز کنید.

 بنیادی یمحتوانوع محتوا در مقاالت 

باید همیشه از صفحات  محتوا باشند. ما یک صفحه را پیشنهاد می دهیم نه یک پست  بنیادی محتوایمقاالت 

 محتوایآنها را به طور مرتب چک کنید تا به روز باشند. مقاالت  انتها باشند و حتماًوبالگ. باید این مقاالت بی
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باید آموزنده  بنیادی محتوایهای فروشگاهی هم مقاالت تباید مقاالت آموزنده باشند. همچنین در سای بنیادی

 تان توضیح دهید.در مورد فواید استفاده از محصوالت باشند. مثالً

 مثال

در  بنیادی محتوای مقاالتتوانید در فروشید، میهای مورد نیاز سگ را میاگر در سایت فروشگاهی خود ویتامین

-تواند ایدهها نیز مییا اینکه مقاله ای در مورد سالمت سگها بنویسید. ت ویتامین بر روی سگمورد فواید و اثرا

 بنیادی محتوایی خوبی باشد. اگر به طور مرتب در وبالگ در مورد سالمتی سگ بنویسید و آنها را به مقاالت 

االت شما لینک کنید بنابراین رتبه ی خوبی در مورد سالمتی سگ ها به دست می آورید. بقیه نیز به خواندن مق

فاصله ی افرادی که  کنند. و مسلماًشوند و به سایت شما مراجعه میمند میدر مورد سالمتی سگ ها عالقه

 عالقه به خواندن مقاالت در مورد سالمتی سگ دارند و کسانی که خریدار ویتامین برای سگ هستند زیاد نیست. 

و هدف تجارت شما را در بر گیرد. اما تمرکز بر روی موریت بایست دقیقاً مأمیمحتوای بنیادی همچنین مقاالت 

 تواند روش مناسبی برای جذب مخاطبین و خریداران بالقوه بیشتر باشد.ای تجارت شما، میمسائل حاشیه

 ساختار سایت تلفیق

ای با موضوع مشترک با آنها بایست در راس هرم سایت شما باشد. و چنانچه مقالهمی محتوای بنیادیمقاالت 

 نوشتید باید آنها را به این مقاالت لینک کنید. 

 ای طوالنی در تواند مقالهاین مقاله میباشد. شما در مورد سالمتی سگ می محتوای بنیادیی برای مثال مقاله

ای در مورد پیاده روی طوالنی به همراه د. اگر مقالهخواب و خیلی موضوعات اینچنینی باش ،غذا، ورزش :مورد

لینک کنید. همچنین زمانی  محتوای بنیادیناسب اندام سگ نوشتید، باید این مقاله را به مقاله ی سگ برای ت

 لینک کنید.محتوای بنیادی نویسید هم باید آن را به مقاله که در مورد غذای جدیدی برای سگ می
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واضح  CTAسایت شما بیاورند و یک مقاالتی باشند که مخاطبین را به  محتوای بنیادیمطمئن شوید که مقاالت 

در اول  CTAخواهید مخاطبین، عملی را در سایت شما انجام دهند بهتر است که داشته باشد. یعنی اینکه اگر می

یا آخر صفحه باشد. اگر قصدتان این است که مخاطبان به خواندن مقاالت ادامه دهند: پس آنها را به مقاالت 

خواهید برای اهید خرید کنند آنها را به صفحات خرید هدایت کنید یا اگر میخومشابه هدایت کنید. اگر می

 خبرنامه ثبت نام کنند، فرم ثبت را در اختیارشان بگذارید.
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 فصل

 نوشتن محتوا
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 این فصل

-اسب را میای با ساختار منی نوشتن مقالهتنها تعداد کمی از ما قادر به نوشتن رمان عالی هستیم.  اما طریقه

توان تقریباً به همه آموزش داد. در این مقاله نکاتی کاربردی را در رابطه با نوشتن مقاله، بازنویسی و ساختاربندی 

داند؟ شاید کنیم. چه کسی میهای وبالگ و مقاالت ویسایت تمرکز میو برروی پست مقاالت به شما می گوییم.

 های طوالنی توانستید بنویسید.بعد از این توضیحات مقاالتی بهتر از رمان

که چرا نوشتن  خواهیم دادتوضیح  13 بخش گوییم. درای در مورد نوشتن مقاله به شما میابتدا مسائلی پایه

هدف از نوشتن را  14 بخشهای اجتماعی مورد هدف مهم هستند. در محتوای با کیفیت برای سئو و شبکه

نکاتی کاربردی  17و  16 بخشکنیم. ف متعدد محتوا صحبت میدر رابطه با اهدا 15 بخشخواهیم گفت و در 

ی نوشتن دستی مقاالت را با طریقه 18 بخشی نوشتن گفته خواهد شد. در آخر هم در مورد ساختار و طریقه

 دهیم.توضیح می Yoastی افزونه
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 12 بخش

 برای وبسایت نوشتن 

 بخشاین 

برای هدفی دیگر نیازمند تفکر کردن است. در این مقاله در مورد تفاوت نوشتن مقاله چه برای سایت باشد و چه 

 ، می نویسیم.تبادل باشداساسی بین نوشتن آنالین و مقاالتی که هدف آنها 

ای خوب به کار گیرید. چرا؟ نیازی نیست که رمان نویس قهاری باشید. اما باید تالش خود را برای نوشتن مقاله

 گوییم.به شما می را ای با محتوای خوب و ساختارمنددلیل برای نوشتن مقاله به شما چهار بخشدر این 

 چرا نوشتن مطلب جذاب اهمیت دارد؟

خواهد. نوشتن پست های وبالگ و مقاله در سایت مانند هر نوع نوشتن متن دیگری مهارت خاص خود را می

 بخشساختاری جذاب آن را بنویسید. در  بایست به ساختار متن دقت کنید و به صورتبرای ترغیب خواننده می

 به صورت عمقی دلیل نوشتن جذاب را بررسی می کنیم. 13

اهمیت دارد. برای آنها خواندن بات های گوگل بیشتر از  SEOها نوشتن محتوا تنها به هدف برای خیلی

 جذاب مهم است؟ی دهد. پس چرا نوشتهمخاطبین اهمیت دارد. و گوگل هم به این سبک نوشتن اهمیتی نمی

نوشتن متن جذاب اهمیت زیادی دارد. اگر مردم متن شما را  SEOادعای ما این است که برای اهداف بلند مدت 

رود. بنابراین برای به های شما باال میگذاری و لینک کردن پستبفهمند و خوششان بیاید احتمال به اشتراک

 وشتن خود را باال ببرید و مقاالت عالی بنویسید.بایست مهارت نی باال در گوگل میدست آوردن رتبه
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 های معمولیهای وبسایتی و متنتفاوت متن

باشند. در هر دو های چاپی دارد. و در عین حال بسیار مشابه مینوشتن مقاله در وبسایت تفاوت کمی با نوشته

دازید. از آنجایی که مقاالت پرحالت شما به متقاعد کردن، هوشیار سازی و یا سرگرم کردن مخاطبین خود می

ی بیشتری برای توقف درخواندن دارند.) ی مانیتور خوانده می شوند مخاطبین انگیزهوبسایت بیشتر از صفحه

 مثل کلیک کردن بر سایتی دیگر و غیره( ، این امر بستگی زیادی به مهارت نوشتن شما دارد.

مقاله یا  SEOبه خواندن تنظیم کنید. در عین حال برای ی افراد بایست طول مقاالت خود را به نسبت عالقهمی

تر شانس بیشتری در رتبه بندی موتورهای جستجو کلمه باشد. مقاالت طوالنی 300وبالگ شما حداقل باید 

 دارند. 

 اگر تصمیم به نوشتن مقاالت طوالنی دارید باید بیشتر به ساختار و مدل نوشتن خود اهمیت بدهید.

 ب  خوانایی مطالب و

خوانند. خواندن از روی مانیتور مشکل است پس این کار را مطمئن شوید که مردم متون شما را به راحتی می

 سخت تر نکنید. 

از سایز و فونت معقول استفاده کنید. استفاده از فونت بزرگ به خصوص برای افراد مسن اهمیت زیادی دارد. 

استفاده کنید. بین  16و ترجیحاً از فونت  14ل از فونت کند. حداقتر میفونت بزرگ خواندن متن را راحت

 های بزرگتر(برای فونت 2های کوچک و برای فونت 1.5ی خطوط فضای خالی مناسبی را در نظر بگیرید. )فاصله

 کند.افزایش فضای خالی بین متن )البته فضای خالی مناسب( درک متن را برای مردم بیشتر می

http://dimaht.com/


 
 

 61  

 

های مقاله شما خیلی بلند نباشند. سعی کنید خطوط را به پنجاه تا شصت حرف خطو البته مطمئن شوید که 

آید. و در آخر سعی کنید که رنگ تر میتر باشند احتمال فهم آن پایینها طوالنیمحدود کنید. هر چه جمله

 یار سخت است.ی زرد بسهایتان به کار برید. خواندن متن سبز رنگ بر روی زمینهی متضادی برای نوشتهزمینه

 تحقیق بر روی کلمات کلیدی و نوشتن محتوا

نویسید باید حواستان به برجسته سازی کلمات کلیدی باشد. صد البته که زمانی که متنی را به هدف آنالین می

باشد. قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید به این فکر کنید در آخر هدف شما برای نوشتن متن گرفتن رتبه می

واهید در کدام کلمه کلیدی رتبه بیاورید. از کلمات یا عبارات کلیدی در متن استفاده کنید اما نه بیش خکه می

 گوییم.را می SEOسازی محتوا به هدف از حد. در فصل آخر به شما مراحل بهینه

 دام وبالگ نویسی

 ساختار وبالگ آنها است.کنند ی الکسای بهتری در گوگل کسب میهای وردپرس رتبهیکی از دالیلی که سایت

آستانه صبر  تر محتوای جدیدی را تولید کنند.دهد که راحتساختار وبالگ این امکان را به دارندگان وبسایت می

 باشد. می SEOافزودن مطالب به طور منظم بهترین استراتژی  و تحمل برای نوشتن خیلی پایین است.

باشد. در عین حال ساده بودن گیری در موتورهای جستجو میبهدر نتیجه وبالگ نویسی برای تولید محتوا و رت

که انتشار محتوا کار آسانی است اما نوشتن آن به سختی نوشتن در  واضح استوبالگ نویسی دام بزرگی است. 

 قرون وسطا است.

با ای دیکته و فهم صحیح از زبان های پایهشود. نوشتن خوب مهارتنوشتن همچنان یک مهارت محسوب می

مل کردن است. و نوشتن مقاالت اینترنتی نیازمند آگاهی ی اینها نیز بازتاب تأکمی خالقیت الزم دارد که الزمه

-افتند تولید مقالهو تجربیات کاربران می شود. دامی که اغلب در وبالگ نویسی به آن می SEOنسبی از اینترنت،

 نیست. SEO استراتژی مناسبی برای های زیاد کم ارزش است. و کالم آخر اینکه این روش اصالً 
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های بعدی بخش، نوشتن متن امری اجتناب ناپذیر است. البته در SEOخواند. برای رسیدن به را می گوگل متن

ی اجتماعی ارزش بیشتری هاکنیم. در عین حال فیلم و عکس برای شبکهی نوشتن تمرکز میبر روی نحوه

تواند های جذاب میی که خالقیت شما در استفاده از کلمات محدود باشد استفاده از فیلمدارند. به خصوص زمان

 های اجتماعی بسیار مفید است.نظر مخاطبین را به سایت عوض کند و برای استراتژی شبکه
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 13 بخش

 چرا کیفیت محتوا اهمیت دارد

 بخشاین 

ها به سختی قابل گوییم که بسیاری از وبالگست. صادقانه مینوشتن محتوا نیازمند خالقیت شما در نوشتن ا

نویس باشید رسانی خوبی نیستند. نیازی نیست که رمانهم سرگرم کننده یا منبع اطالع خواندن هستند و اصالً 

اما باید تالش کنید که کارتان را به خوبی انجام دهید. در این فصل چهار دلیل برای نوشتن مقاله با ساختاری 

 گوییم.مناسب و درست می

 . مخاطبین پیام شما را دریافت کنند1

هدف شما چه سرگرمی، اطالع رسانی یا متقاعد سازی مردم باشد اگر ساختار مناسبی را در نظر نگیرید هدفتان 

 را از دست داده اید. و مردم به سادگی پیغام شما را از دست می دهند.

اید: ها هدف آن متنی است که نوشتهدارای یک پیام است. این پیغام هر مقاله و هر محتوایی در وبسایت شما

 تواند باشد.های محصول یا روند حمل و نقل محصوالت میبرای مثال مقاالت شما در رابطه با ویژگی

ی شما به زیبایی در مقاالتی با محتوای ضعیف مردم قادر نیستند که پیام شما را دریافت کنند. اما اگر مقاله

ختاربندی شده باشند و غلط تایپی نداشته باشد مردم پیام شما را به سادگی و بهترین شکل دریافت می سا

 کنند. 
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2 .Bounce rate کمتر 

آخر مقاله را بخوانند  اگر متن شما ساختار درستی داشته باشد شانس اینکه مردم در آن صفحه بمانند و تا

 یکمتر و گرفتن رتبه  bounceرا خریداری کنند(. این امر منجر به افزایش می یابد. )و یا شاید محصوالت شما 

 باالتر در موتورهای جستجو می شود.

 . اعتماد بیشتر3

شود. اگر محتوای شما به سهولت خوانده شود متنی که به خوبی نوشته شده باشد منجر به اعتماد بیشتر می

 شود.تر تلقی میتر و روانایحرفه ی شماکند. در کنار آن مقالهاعتماد بیشتری را جلب می

دهند و احتمال اینکه برای اگر مردم اعتماد بیشتری به وبسایت شما داشته باشند خرید خود را از آن انجام می

 شود.خواندن مقاالت دوباره به وبسایت برگردند زیادتر می

 اجتماعی  هایشبکه. توجه بیشتر 4

های اجتماعی دارند. برای به شانس بیشتر در به اشتراک گذاری در شبکه مقاالتی که به خوبی نوشته شده باشند

 های اجتماعی ابتدا باید یک نفر را متقاعد کنید که متن شما را بخواند. ای در شبکهاشتراک گذاری مقاله

ی صفحه ی کافی عالی باشد که شخصی مهر نام خود را بر آن بزند و آن درجدا از آن، باید متن شما به اندازه

Face book  یاTwitter .های ضعیف هرگز توجه کسی را در نوشته )یا هر شبکه اجتماعی دیگر( خود قرار دهد

Facebook کند زیرا در اثر نوشتن ضعیف پیام اصلی متن را از دست داده است.به خود جلب نمی 
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 YOASTنکته  

-های اجتماعی را قرار دهید. شکل ظاهری این دکمههای به اشتراک گذاری در شبکهحتما در زیر مقاالت دکمه

 های رسمی شبکه های اجتماعی باشد.ها باید طبق شکل

 ی باالتر و تبدیل کاربر به مشتری بیشترنتیجه گیری: رتبه

بر روی  در طوالنی مدت تاثیرات مثبتی ی باال نمی شوند. اما قطعاًنوشتن مقاالت خوب به سرعت منجر به رتبه

های اجتماعی را کمتری دارند و احتمال اینکه توجه شبکه Bounce rateهای جذاب گذارد. متنت میسئو سای

 به خود جلب کنند بیشتر می شود.

همچنین مقاالت جذاب نرخ تبدیل کاربر به مشتری  بیشتری را برای سایت به همراه دارد. اگر پیغام شما به 

 ی مخاطب بیشتر می شود.سایت و برگشت دوباره خوبی به خواننده تفهیم شود احتمال خرید از
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 14 بخش

 فرایند نوشتن خوب

 بخشاین 

کنیم. در نظر گرفتن این نکته مهم است که خوب نوشتن فرایندی شما را با فرایند نوشتن آشنا می بخشدر این 

 ه را در نظر بگیرید:برای اینکه نوشته خوب و قابل خواندنی داشته باشیم، باید سه مرحل زمان بر است.

 %40. تصحیح کردن  3 %20. نوشتن  2 %40. آماده سازی  1

 

 مرحله اول: آماده سازی

ی سوال پاسخ دهید. شوند. در مرحله اول فرایند نوشتن شما باید به تعدادسازی شروع میها با آمادهتمام نوشته

 .سازی مقاله شما هستنداالت به منزله آمادهپاسخ به این سو

 نویسید؟هدف شما از نوشتن این مطالب چیست؟ چرا می .1

 خواهید به دست بیاورید؟چه چیزی را می     

 سوال عمده و اصلی که مایل به پاسخگویی به آن هستید چیست؟پیام اصلی نوشته شما چیست؟  .2

 مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ .3

 چه اطالعاتی برای نوشتن مطالب خود نیاز دارید؟ .4

 با چه ترتیبی ارائه می دهید؟ اطالعات را .5

 ساختار مقاله شما چگونه خواهد بود؟     

 های بعدی به این سواالت خواهیم پرداخت.در پاراگراف
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 هدف شما چیست؟ .1

کنید، در ابتدا باید زمانی را برای فکر کردن به هدف خود از نوشتن زمانیکه شما شروع به نوشتن یک متن می

توانید برای متقاعد کردن مردم آن مطالب را بنویسید: به این ترتیب از آنها یآن متن اختصاص دهید. شما م

خواهید آنها را متقاعد کنید تا محصول شما را های سیاسی شما همگام شوند یا اینکه میخواهید تا با ایدهمی

شتاری شما تواند سرگرمی باشد. در این صورت هدف از متن نوخریداری کنند. همچنین هدف مقاله شما می

تواند سرگرم کردن مردم خواهد بود. جدول نمونه خوبی از مطالب سرگرم کننده است. مقاله شما همچنین می

تواند اهداف مختلفی را دهید میهای مختلفی که روی وب سایت خود قرار میحاوی اطالعات مفید باشد. مقاله

تواند به همان ندین هدف هستند. یک وبالگ میبه همراه داشته باشد. همچنین، بسیاری از مقاالت دارای چ

 اندازه که حاوی اطالعات مفید هست، سرگرم کننده هم باشد.

ای که در آن سعی دهد. مقالهاهداف مقاله شما، راهکار یا قانونی که باید آن را دنبال کنید را به شما ارائه می

این بخش، در  15 بخشرگرمی را نشان دهید. در های دیگری عالوه بر اطالعات مفید یا سدارید به مردم جنبه

-های خاص یک متن سرگرم کننده، متنی حاوی اطالعات مفید و متن متقاعد کننده صحبت میمورد ویژگی

 کنیم.

 پیام نوشته شما چیست؟ .2

 پیش از شروع به نوشتن، کمی زمان صرف کنید و به این فکر کنید که از مخاطبان خود انتظار دارید بعد از

پیام متن نوشتاری ی نجام دهند. این موضوع نشان دهندهخواندن این متن چه چیزی را بفهمند یا چه کاری ا

 شماست.
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توانید سوالی را مطرح کنید که متن نوشتاری شما پاسخگوی به منظور دستیابی به پیام متن نوشتاری خود، می

نویسید، پاسخ شما به سوال کلیدی شما می چنین سواالتی، سواالت کلیدی متن هستند. متنی که آن باشد.

 خواهد بود.

 مثال

تواند چنین خواهید پستی درمورد اهمیت یک متن ساختاری خوب بنویسید، سوال کلیدی این پست میاگر می

 باشد: چرا نوشتن یک پست وبالگی با ساختار خوب دارای اهمیت است؟

عی کنید که بصورت خالصه در یک یا دو خط به مطمئن شوید که سوال کلیدی شما واضح و شفاف است. س

سوال کلیدی خود پاسخ دهید. پاسخ به این سوال پیام مقاله شما خواهد بود. درصورتیکه درباره مقاله خود 

تحقیق کرده باشید شاید قادر نباشید در یک متن کوتاه پیام را برسانید. در اینصورت باید در ابتدا به تحقیق خود 

 رجوع کنید(. 4باشید)به سوال  ای داشتهاشاره

گوییم که این پست در مورد )به مردم می دهیمسوال را در مقدمه یا در نتیجه گیری پست قرار می ما معموالً

شوند دارای هایی که در وب سایت قرار داده میچه چیزی هست(. به نظر ما شفاف سازی پیام به ویژه در متن

کمک می کند تا سریعاً پیام مقاله شما را دریافت کنند و احتمال اینکه  اهمیت زیادی است. به مخاطبان شما

 کند.مخاطبان به خواندن متن ادامه دهند افزایش پیدا می

 مثال

تواند چنین باشد: نوشتن متنی با ساختار خوب دارای اهمیت ای با ساختار خوب میدرمورد نوشته پیام پست

شما را بهتر درک کنند که این امر خود به تغییرات بیشتر و رتبه بندی کند تا متن است زیرا به مردم کمک می

 شود.بهتر منجر می
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 مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ .3

نویسید کمی فکر کنید. مطمئن شوید که سطح متن قبل از نوشتن متن، باید در مورد افرادی که برای آنها می

موجود در متن خود و نیز سختی سبک خود )استفاده از شما متناسب با آنهاست. شما باید سختی اطالعات 

 تان تنظیم کنید.اصطالحات مخصوص یک صنف، جمالت طوالنی و ...( را با مخاطبان

چه کسانی هستند کار دشواری است. و اگر مخاطبان شما  در بسیاری از موارد فهمیدن اینکه مخاطبان شما واقعاً

گیری در مورد سختی موضوع و متن، کار لف( در اینصورت تصمیم)شامل افراد مخت گروه ناهمگونی باشند

 تواند بسیار موثر باشد.دشواری خواهد بود. اینکه بتوانید درمورد مخاطبان خود تحقیقی انجام بدهید می

 به چه اطالعاتی نیاز دارید؟ .4

بخواهد متنی  Joost. اگر در برخی موارد تمام اطالعاتی که برای نوشتن متن خود نیاز دارید در سر شما هست

بنویسد، نیاز به باز کردن هیچ کتابی ندارد. در بسیاری از موارد دیگر، شما به برخی منابع  SEOمورد  مقدماتی در

)اینترنت، کتاب، روزنامه( برای تهیه اطالعات برای متن خود نیاز دارید. باید سوال کلیدی متن خود را مطرح 

 وال دیگر را به عنوان سواالت فرعی مطرح کنید.کنید و به دنبال آن تعدادی س

 مثال

توان سواالت زیر را برای سوال کلیدی: چرا نوشتن پست های وبالگی با ساختار خوب دارای اهمیت است؟ می

 مطرح کرد: 

 تباطی با ساختار خوب چه ارSEO دارد؟ 

  آن چیست؟ نرخ تبدیلتاثیر ساختار متن بر 

  تاثیر ساختار متن برBounce rate چیست؟ 
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توانید این پاسخها را )کتاب، اینترنت، مقاالت تحقیق و ...(. می پاسخ تمام سواالت را در منابع خود پیدا کنید

 بنویسید. در اینصورت پایه اصلی مقاله یا متن را خواهید داشت. 

پیام خود در یک یا بندی مجدد بعد از این مرحله، پیام اصلی مقاله شما روشن خواهد شد. زمانی را صرف جمله

 )پاسخ مختصر به سواالت(.  دو جمله کنید

 ساختار چگونه خواهد بود؟ .5

خواهید بوسیله آن ساختار را برای اطالعاتی که می باید نوع سازی مهمترین گام هست.گام نهایی در فرایند آماده

ا برای ایجاد ساختاری آراسته ارائه ، نکات عملی ر16با مخاطب خود ارتباط برقرار کنید در نظر بگیرید. در فصل 

 کنیم.می

 نوشتن واقعی .2مرحله 

از کل زمانی که  %20توانید فرایند واقعی نوشتن را شروع کنید. این امر حدوداً سازی اولیه شما میپس از آماده

 باید برای نوشتن پست در وبالگ صرف کنید را به خود اختصاص می دهد.

 انجامش دهید!

)یا نوشتن  برای این مرحله این است: فقط بنویسید. افراد غالباً با نوشتن جمله اول مشکل دارند مهمترین نکته

تواند بیانگر اولین پاراگراف توانید از نوشتن اولین پاراگراف رد شوید. تنها کلماتی را که میاولین پاراگراف(. می

 پاراگراف بروید. باشد و باید در آن گنجانده شود را بنویسید و به سراغ دومین 

اگر جمله به لحاظ قواعد دستوری درست نیست یا جمله بندی زیبایی ندارد، از نوشتن دست نکشید. در آخرین 

فکر کنید. در این مرحله، خودداری و صبوری در جریان نوشتن امری مهم  هامرحله از نوشتن به ویرایش آن

 است.
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 نیداز ساختار خود محافظت ک

این بخش به شما  16 بخش)در  سازی بنا کردید، استفاده کنیددر حین نوشتن، باید از ساختاری که در آماده

ریزی کردید ها را همانطور که برنامهریزی کنید(. سعی کنید پاراگرافکنیم ساختار خود را پایهکمک می

 بنویسید.

 YOASTنکته  

 همان ترتیبی باشد که در متن نهایی خود آن را می نویسی، نباید لزوماًهای خود ترتیبی که شما در آن پاراگراف

 تواند کمک بزرگی باشد.های ساده و جالب در ابتدای کار برای شروع نوشتن میکنید. نوشتن پاراگرافرا ارائه می

 

 !هر از گاهی استراحت کنید

شوید که تمرکز طوالنی بنویسید، متوجه مینوشتن فرایندی است که نیاز به تمرکز دارد. اگر برای مدت زمان 

 شود. تر میکردن سخت

 : تصحیح کردن 3مرحله 

از  %60از فرایند نوشتن، شما اولین پیش نویس از متن خود را دارید. در بسیاری از موارد،   پس از مرحله دوم

 گیرد.یکار سخت را انجام دادید. با این حال، مرحله نهایی هنوز هم وقت زیادی از شما م

. باید متن خود را بارها و ود دست بکشیداین مرحله نهایی قسمتی است که در آن شما باید از همه عالئق خ

 جا را تصحیح کنید.های بیشفاف، و ساختار پاراگرافبارها بخوانید و فرموالسیون غیر استادانه خود، جمالت غیر
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 بازخوانی

تواند به می کار )یا حتی خواندن با صدای بلند، این ن متن خود آغاز کنیدتوانید این مرحله را با آهسته خواندمی

عیب و نقص باشد. جمله باید به لحاظ قواعد دستوری درست باشد و امالی آن باید بیشما کمک کند(. هر 

 بنابراین باید خیلی منتقد کار خود باشید.

گراف دقت کنید. و اگر ساختار درون ابه ساختار پار بعد از آن یید هستند،ر تمام جمالت یک پاراگراف مورد تأاگ

پاراگراف بدون مشکل است، بر ساختار کل متن دقت کنید. آیا ساختاری که از پیش آن را طراحی کردید هنوز 

هایی ترین ساختار است؟ یا هنوز باید یک سری اصالحات روی آن انجام دهید؟ شاید با استداللهم منطقی

ریه شما را حمایت می کنند. این امر می تواند منجر به تغییر در ساختار شما شود. باید برخورد کردید که نظ

 ها را مشخص کنید. مطمئن شوید که ساختار متن شما واضح و منطقی است. در نهایت، باید سرفصل

ت عملی زیادی را به شما ارائه می دهد تا از آن در ( نکادرمورد سبک) 17 بخش( و درمورد ساختار)16 بخش

 تصحیح کردن فرایند نوشتار خود استفاده کنید.

 درخواست بازخورد

نویسیم ،قبل از هایی که میتمام پست Yoastخوانی و بازنویسی متن، باید به دنبال بازخورد باشید. در زپس از با

دهد تا چشم شوند. بازخورد این امکان را به ما میخوانده مینشر آنالین آنها حداقل توسط دو نفر از همکاران 

 شود.انداز حداقل یک نفر غیر از نویسنده را بفهمیم و همیشه به بهبود متن شما منجر می

تان متن شما را سعی کنید فرد یا افرادی را پیدا کنید تا متن شما را بخوانند. اینکه حداقل یک نفر از مخاطبان

شود بفهمید که آیا پیام شما بصورت کامل انتقال پیدا کرده یا نه. مفید است زیرا باعث مید امری نبخوان

 اری دارد به بهبود متن شما کمک می کند.های نوشتهمچنین بازخورد از شخصی که مهارت
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 15 بخش

 اهداف متن

 بخشاین 

های وبالگی یا ند تا هدف پستکنکنیم. افراد زیادی فراموش می، بر اهداف متن شما تمرکز میبخشدر این 

سف است، زیرا اگر هدف متن خود را بطور کامل تعریف نکنید، این مایه تأبندی کنند. را فرمول مقاالت خود

-شما فقط بخاطر اینکه تنها چیزی نوشته باشید نمیبودید یا نه امری غیر ممکن است.  بررسی اینکه موفق

خواهید مطلع دانید و میتان از چیزی که میخواهید مخاطبانمی نویسید کهنویسید، بلکه به خاطر این می

 شوند.

 سه هدف اصلی متن

دهید را تشخیص دادیم. اول اینکه، هدف ها یا مقاالتی که در وب سایت قرار میبرای پست ما سه هدف اصلی

د واضح و شفاف، هدفمند هایی که حاوی اطالعات مفید هستند بایتواند اطالع رسانی به مردم باشد. متنشما می

خواهید که محصول شما را تواند متقاعد کردن مردم باشد. شما از مردم میای باشند. دومین هدف میو حرفه

توانید متنی را تواند سرگرمی باشد. میخریداری کنند یا به وب سایت شما برگردند. هدف نهایی متن شما می

با خنداندن آنها یا با به حرکت درآوردن آنها. این سه هدف متقابالً  تان بنویسید، یابرای سرگرم کردن مخاطبان

 تواند بطور همزمان حاوی اطالعات مفید و سرگرم کننده باشد. انحصاری نیستند. یک متن می

 اهداف کسب و کار بلند مدت و اهداف متن 

مطلع کنیم. بنابراین  SEOرمورد نویسیم تا بوسیله آن مردم را د،پست های وبالگی بزرگی را می yoast.comدر 

خواهیم که از سایت ما بازدید کنند و به برند ما اعتماد رسانی به مردم است. همچنین از مردم میهدف اطالع
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رسانی ما جلب اعتماد مردم برای خرید یکی از محصوالت ما های اطالعمدت وبالگکنند. در نهایت، هدف بلند

 هست. 

کسب و کار، امری مهم است. این اهداف تجاری در واقع باید تعیین کننده اهداف دانستن اهداف بلند مدت 

دهید. اما برای ایجاد متنی فوق العاده، باید بر اهداف آن متن یا پست در متنی باشند که در وب سایت قرار می

 کاری انجام دهند؟ه خواهید مردم پس از خواندن متن شما چوبالگ تمرکز کنید. می

 توا، اهداف رابطه و اهداف لینک هااهداف مح

لمری مهم کنید، بلکه درک این مطلب که شما با متن خود، نه تنها محتوای تحت اللفظی پیامتان را مخابره می

های وبالگ خود، مردم نه تنها . در حین نوشتن پستاست که چیزی فراتر از آن یعنی ایجاد رابطه را رقم بزنید

کنند. شاید بخواهید که ند، بلکه احساس نویسنده یا آن وبسایت را هم دریافت میکناطالعاتی را دریافت می

، سعی کردیم با سبکی مشتاقانه Yoastمردم درمورد محصول یا برند شما احساس خاصی داشته باشند. در 

دانش را بنویسیم. اهداف ارتباطی ما این است که مردم احساس جوانی و یا اشتیاق ما برای به اشتراک گذاشتن 

سطحی که در آن به دنبال  ف ارتباطی شما با انتخاب سبک وبالگ شما در ارتباط است.ادرک کنند. مراوده اهد

در وبالگتان مثال تواند اهداف ارتباطی شما باشد. های وبالگ خود هستید، میتعامل با مخاطبان خود در پست

 ، این امر می تواند تاکتیک خوبی باشد.دها را با مخاطب بزنید و آنها را با برند خود درگیر کنی

ها بر انتقال روابط مثبت یا ها یا مقاالت تنها بر تهیه اطالعات تمرکز دارند، دیگر پستدرحالیکه برخی پست

 تعامالت مثبت تمرکز دارند. آگاهی از اهداف محتوا و نیز اهداف روابطی که در ذهن دارید امری مهم است. 

هایی از دیگران است، باید درمورد ویژگی پست خود نیز فکر کنید.پستشما ایجاد لینک البته، اگر اهداف پست

هایی که حاوی اطالعات مفید هستند، های قانع کننده، که در آن استدالل فروش نمایان شده است، مانند پست

 ید را به اشتراکهای سرگرم کننده و حاوی اطالعات مفکنند. مردم بیشتر پستهای زیادی دریافت نمیلینک
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 های نهان هستند.ها خالی از انگیزههای قانع کننده، زیرا این پستگذارند تا پستمی

 نکاتی که باید در هنگام تمرکز بر یکی از سه هدف عمده متن از آن استفاده کنید

اوی اطالعات مفید، های حتوانید در زمان نوشتن پستکنیم که میهای زیر نکاتی را به شما ارائه میدر پاراگراف

 قانع کننده و یا سرگرم کننده از آنها استفاده کنید.

 های حاوی اطالعات مفیدمتن

دهید. بیشتر تمایل دارید که های حاوی اطالعات مفید، شما چیزی را برای مخاطبان خود توضیح میدر متن

باید زمانی را صرف فرمول  ها(.ئوری)عملی کردن ت موضوع شما را متوجه شوند یا از اطالعات شما استفاده کنند

نیازمند برخی بررسیها هستند تا بدین  های حاوی اطالعات مفید معموالًبندی سواالت کلیدی خود کنید. متن

 ترتیب بتوان درمورد محتوای متن تصمیم گرفت.

شوید و نه بر  های حاوی اطالعات مفید باید واضح و حرفه ای باشد. شما باید بر خود پیام متمرکزسبک متن

بک شما نباید و قابل اطمینان بودن را می دهد. سروابط. تمرکز بر محتوا به متن شما ویژگی حرفه ای بودن 

 باشد. رسمیدوستانه باشد. حتی می تواند تا حدودی 

تواند موضوعات مختلفی را در هر های حاوی اطالعات مفید باید واضح باشند. ساختار منطقی میساختار متن

توانید اطالعات کل متن خود را بطور خالصه ذکر گیری میراگراف مورد خطاب قرار بدهد. در قسمت نتیجهپا

 کنید.
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 متن های قانع کننده

متن قانع کننده متنی است که خواننده لزوماً تمایلی به خواندن آن ندارد. هدف متن شما قانع کردن مخاطبان 

برای انجام آن برنامه ریزی نکردند)مانند خرید محصوالت شما(. برای برای انجام دادن کاری است که لزوماً 

 شوید که نوشتن متنی قانع کننده کار سختی است.چنین دلیلی، شما متوجه می

توانید بر های شما باید کوتاه باشد. شما میسبک متن قانع کننده باید بسیار بی پروا باشد. جمالت و پاراگراف

 تمرکز کنید. ،چه با احساسات و عواطف چه با منطق قانع کردن مخاطبان خود

کنید، سعی کنید از کلمات مثبت استفاده کنید)مانند اگر احساسات و عواطف را برای قانع کردن انتخاب می

انداز مخاطب خود بنویسید. به عنوان های خود را شخصی کنید و از چشمسرگرم کننده، آسان، با کیفیت(. پست

 مورد خطاب قرار دهید. "مال تو"یا  "تو"مخاطب خود را به طور مستقیم با استفاده از کلمات توانید مثال می

محصوالت شما هستند اگر سعی دارید که با احساسات و  ارزش و بزرگیها نشان دهنده حکایات یا داستان

 عواطف مردم را قانع کنید.

انی را صرف نوشتن تمام دالیل منطقی خود کنید. منطقی کسی را متقاعد کنید، باید زم به طور خواهیداگر می

سعی کنید تمرکز کرده و استفاده کنید.  مطمئن شوید که دالیل خود را به درستی استنباط کردید و از مثال

رسمی بر متقاعد سازی تمرکز کنید. همچنین می توانید از استراتژی ترکیبی منطق و احساس  سبکی نسبتاً

  ه کنید.برای متقاعد کردن استفاد

ساختار متن متقاعد کننده باید انعکاس استدالل شما باشد. مطمئن شوید که از پاراگراف های مجزا برای 

های استدالل خود استفاده کردید)بدون در نظر گرفتن اینکه استدالل شما منطقی یا احساسی است(. از سرفصل

 در عنوان سرفصل خود استفاده کردید. زیادی استفاده کنید و مطمئن شوید که از مهمترین استدالل ها
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 برای خواندن بیشتر

اصلی  6سیالدینی، روانشناس اجتماعی کتاب جالبی درمورد تاثیر بر مردم نوشت: تاثیر گذاشتن. وی درمورد 

نوشته که بر رفتار مردم تاثیر گذار است. اگرچه کتاب سیالدینی درمورد نوشتن متن نیست، اصول وی می تواند 

اصل  6ن راهی برای متقاعد کردن مردم برای خرید محصولتان کمک کند. شما قطعا می توانید از این به یافت

 )احساسی یا منطقی( برای متقاعد کردن مخاطبانتان استفاده کنید. برای رسیدن به استداللی خوب

       ک را در اگر مایل به خواندن کتاب سیالدینی نیستید می توانید برخی از پست های تجارت الکترونی

dimaht.com .بخوانید  

 

 متن های سرگرم کننده

کننده، سرگرم کردن مردم است. غالباً این متون طنزآمیز هستند. متون سرگرم کننده هدف اصلی متن سرگرم

دول نمونه بسیار خوبی از متن توانند محرک باشند. هدف اصلی اکثر رمان ها نیز سرگرمی است. جهمچنین می

 سرگرم کننده است.

نوشتن متنی که صرفا جنبه سرگرمی دارد، فعالیتی نیست که اکثراً آن را بعهده بگیرند. بسیاری از متون دارای 

های موجود در وبالگ اصلی غالباً سرگرم هر دو هدف سرگرم کننده و آموزنده یا متقاعد کننده هستند. وبالگ

 حداقل برای زنان(، اما معموالً اهداف آموزنده یا متقاعد کننده را هم به دنبال دارند.کننده هستند)

نوشتن به سبک سرگرم کننده قطعاً بسیار سخت است. برخی افراد تنها استعداد این را دارند که شوخ طبع 

ه متن سرگرم کننده باشد، دار یا بازی با کلمات بامزه. شاید نباید هدف شما بالفاصلهای خندهباشند، با داستان

بلکه سعی کنید تا در ابتدای کار در نوشتن متون آموزنده و متقاعد کننده مهارت پیدا کنید. استفاده از اغراق و 

 تواند اولین تالش شما برای خلق متنی سرگرم کننده باشد. استعاره می
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یلی شخصی هستند، و شامل کلماتی متون سرگرم کننده معموالً سبکی غیر رسمی دارند. این متون غالباً خ

 هستند. "مال من"و  "من"مانند 

ساختار یک متن سرگرم کننده بسیار متفاوت از دیگر ساختارهاست. ساختار باید نشان دهنده تمرکز و محتوای 

 متن شما باشد، مانند چیزی که در بقیه متون وجود دارد.

 YOASTنکته  

های طنزآمیز در ابتدای متن گویی یا داستانغالباً نیازمند کمی لطیفهنوشتن متنی سرگرم کننده مانند جدول، 

آمیز مشابه در جمله آخر متن خود برگردید، ترجیحاً با کمی پیچ و است. سعی کنید به لطیفه یا داستان طنز

 .شودتا حدودی از همین ساختار پیروی می  وبالگ مترجمدر  "م؟ینخر م؟یبخر نکیبک ل"تاب. به عنوان مثال، 
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 16 بخش

 نحوه اضافه کردن ساختار به مقاله

 بخشاین 

نکات عملی را مطرح می کنیم تا به شما در ایجاد ساختاری زیبا و شفاف در مقاله کمک کند. در  بخشدر این 

سازی( ساختار متن دادیم. در پایان  اولین مرحله، )مرحله آماده فرایند نوشتن را در سه مرحله توضیح 14 بخش

بخش تواند واقعاً نتیجهگیرد. اینکه قبل از نوشتن به ساختار متن خود فکر کنید میبرای اولین بار شکل می

اسکلت  ست. ساختار،در دو مرحله دیگر فرایند نوشتن نیز، ساختار دوباره از اهمیت زیادی برخوردار ا باشد. اما

 کند تا ایده اصلی متن را متوجه شود.به خواننده کمک می متن شماست و

سازی پست خود ساختار متن را نیز ایجاد کنید، در حین کنیم در حین آماده، به شما کمک میبخشدر این 

 نوشتن ساختار خود را حفظ کنید و ساختار را در متنی که نوشتید بهبود ببخشید. 

 رایجاد کردن ساختا

قبل از اینکه شروع به ایجاد ساختار کنید، باید فرموالسیون شفافی از سوال کلیدی که مایلید در متن به آن 

)پیام متن شما( را در اولین متن خود قرار  کنیم که این پاسخپاسخ دهید داشته باشید. ما به شما پیشنهاد می

ابتدایی بیان کنید. بیان مهمترین پیام در اولین  دهید. به هر نحوی، شما باید پیام متن خود را در چند جمله

 تر می کند. و این امر برای متون وب سایت مهم است.پاراگراف، درک متن را برای خوانندگان شما آسان

در کنار داشتن فرموالسیون شفاف از پیام اصلی متن، شما باید ایده شفافی در مورد اطالعاتی که مایل به 

 )و اطالعاتی که مایل به گنجاندن آنها نیستید(. خود هستید داشته باشیدگنجاندن آنها در متن 
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 ایجاد ساختار متن با سه مرحله زیر قابل انجام است:

 : ایجاد یک لیست1مرحله 

سازی توانید با ساختارخواهید در متن یا مقاله خود استفاده کنید را دارید، میاگر شما تمام اطالعاتی که می

یستی از تمام موضوعات بنویسید) یا عبارات پرسشی/ایجاد جمالت کوتاه(. این لیست باید ترجیحاً ل کرده وشروع 

شامل تمام مواردی باشد که متن شما می تواند آن را پوشش دهد. به عنوان مثال می توانید از یک آشفتگی 

 فکری ناگهانی برای ایجاد چنین لیستی استفاده کنید.

 همه موضوعات باهمبندی کردن : دسته2مرحله 

بندی موضوعات می شروع به دسته درمورد جمع بندی یک موضوع از مقاله می خواهید بحث کنید،زمانیکه 

 هم بحث کنید. درمورد موضوعات مشابه با کرده و

 سازی موضوعات: مرتب3مرحله 

عات در مقاله خود هستید بندی شما انجام شده است، باید درمورد ترتیبی که مایل به ارائه موضواگر کار دسته

خواهید آنها را براساس موضوع مرتب کنید. به عنوان مثال، اگر می باید موارد تصمیم گیری کنید. در بسیاری از

های مختلف یا زوایای مختلف یک موضوع خاص برای پاسخ به سواالت کلیدی استفاده کنید. در درمورد جنبه

 پاراگراف جدید صحبت کنید. اینصورت باید در مورد همه جوانب در یک 

سازی زمانی را نیز انجام دهید یا درمورد موضوع خود به توانید مرتبسازی بر اساس موضوع، میدر کنار مرتب

کنید موارد پیچیده یا مورد آموزشی را توضیح دهید، که صورت آموزشی صحبت کنید. به ویژه زمانیکه سعی می

می تواند ایده خوبی باشد.  را توضیح می دهید، بعد از آن موارد دشوار در آن توضیح موارد ساده در ابتدا و

 احتمال دیگر معرفی و بحث درمورد مشکل و ارائه راه حل )یا چند راه حل( برای آن مشکل در ادامه هست.
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  سازینوع مرتب

 مرتب سازی بر اساس موضوع، جنبه، عنوان موضوعی

 مرتب سازی از قدیم به جدید زمانی

 مرتب سازی از آسان به سخت آموزشی-علیمیت

 سپس ارائه راه حل-معرفی مشکل در ابتدا حلراه-مشکل

 سازینوع مرتب-14شکل 

بعد از مرتب کردن عناوینی که مایل به گنجاندن آنها در مقاله خود هستید، باید لیستی جدید تهیه کنید. این 

توانید برای هر پاراگراف چند جمله کوتاه یا نویسید. میای هست که میلیست در واقع نوعی خالصه از مقاله

چند کلمه بنویسید. این لیست اسکلت مقاله شماست و باید آن را بخوبی در طول بقیه فرایند نوشتن به خاطر 

 بسپارید.

 حفظ ساختار

اقعی شروع می ای که در آن نوشتن وکنید، مرحله بعدی از فرایند نوشتن را شروع پس از ایجاد ساختار، مرحله

 شود. از نکات زیر برای حفظ ساختار خود در حین نوشتن استفاده کنید:

 نوشتن اولین پاراگراف

در اولین پاراگراف باید مشخص کنید که خوانندگان شما چه انتظاری می توانند از متن شما داشته باشند. 

ی اولین پاراگراف بهتر . آخرین جملهخوانندگان وبسایت ها به راحتی گیج می شوند. آنها را در دست بگیرید

 "در این پست توضیح می دهم که... "است این باشد:
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 ایجاد پاراگراف ها

ها را بندی کنید.بعد از آن می توانید نوشتن پاراگرافکنید، باید عناوین را با هم دستهدر ساختاری که ایجاد می

پاراگراف با سه چیز قابل تعریف است. این سه  شروع کنید. اما چه چیزی یک پاراگراف خوب می سازد؟ یک

 مورد را در حین نوشتن به یاد داشته باشید!

 هر پاراگراف باید یک واحد موضوعی ایجاد کند .1

 هر پاراگراف شامل یک جمله اصلی و پیچیدگی های این جمله اصلی است.  .2

 هر پاراگراف باید قابل رویت باشد )با استفاده از فاصله گذاری(. .3

های متن، برای شوند. نویسندگان در برخی قسمتی از مردم در حین پاراگراف نویسی دچار اشتباه میبسیار

می های زیادیکنند.ما هم پاراگرافگذارند، اما واقعاً به انسجام و ساختار متن فکر نمیزیبایی فاصله هایی می

ها واضح نیست. ها و بین پاراگرافاراگرافبینیم که شامل یک جمله هستند. در بسیاری از موارد، انسجام درون پ

 اشتباهاتی از این نوع ساختار مقاله شما را بهم می ریزد.

کنید تعیین میمورد آن صحبت می توانند کوتاه یا بلند باشند. طول پاراگراف را موضوعی که درها میپاراگراف

کنیم از ن برروی وب سایت ها، توصیه میجمله باشد. برای نوشت 15تواند دو جمله یا کند. یک پاراگراف می

 جمله(. 7یا  6های کوتاه استفاده کنید)کمتر از پاراگراف

های خود را با مهمترین جمله شروع کنید. سپس به توضیح یا کنیم پاراگرافبرای متون وب سایت، توصیه می

ه از اولین پاراگراف شما مهمترین تواند با خواندن اولین جملشاخ و برگ دادن آن جمله بپردازید. خواننده می

گیری کنید و نکته های طوالنی نتیجهتوانید با خالصه کردن جمالت پاراگرافمحتوای متن را بفهمد. شما می

 مدنظر خود را شفاف کنید.
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 YOASTنکته  

تطابق ندارد، خواهید موضوعی را توضیح بدهید یا روی آن مانور بدهید که کالً با سوال کلیدی متن شما اگر می

تواند موضوع خوبی برای پاورقی باشد. پاورقی متنی است که در مثال زدن می می توانید از پاورقی استفاده کنید.

 مراجعه کنید(. 15 بخش)برای نمونه به خواندن بیشتر  گیرد.کنار متن مربوطه قرار می
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 اراستفاده از کلمات عالمت د

دار جهت را به دار زیادی استفاده کنید. کلمات عالمتبه منظور راهنمایی خوانندگان خود، باید از کلمات عالمت

کردن هستید دهد که در حال خالصهدهد. این کلمات به خوانندگان شما نشان میخوانندگان شما نشان می

 )کمتر از، نسبتاً( مقایسه کردن کنید: و، همچنینوقتی از این کلمات استفاده می

 نتیجه گیری)بنابراین، در نهایت، از این رو(

 نمونه کلمات عالمت دار نوع رابطه

 و، اول از همه، همچنین، دیگری، بعالوه، در نهایت، عالوه بر شمردن

 زیرا، بنابراین، به دلیل، درحالیکه، از آنجاییکه، از این رو علت

 لیکه، هنوز، درمقابل، اندازه، یاهمان، کمتر، نسبتا، درحا مقایسه/تقابل

 در نتیجه، از این رو، نتیجتا، بنابراین، در نتیجه نتیجه گیری

 ، تقریباچنین به نظر می رسد، شاید، احتماالً عالمت های غیر قطعی

 بیشتر ازهمه، قابل توجه ترین، به ویژه مربوط تاکید

 دار، نمونه کلمات عالمت15شکل 

میان جمالت است. رابطه بین دو جمله با استفاده از  "اتملک"دار مانند قراردادن متاستفاده از کلمات عال

دار روشن می شود. اگر از این نوع کلمات بخوبی استفاده کنید خوانندگان شما بهتر محتوای متن کلمات عالمت

 را متوجه می شوند.

 به خوانندگان خود کمک کنید تا متوجه ساختار شوند

توانید با مقاالت طوالنی کاری دشوار است. باید مطمئن شوید که خواننده گیج نشده است. میفهمیدن ساختار 

قرار دادن جمالتی در مقاله خود خواننده را راهنمایی کنید. اگر برای توضیح نقطه نظر خود سه مثال دارید، آنرا 
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، با استفاده از کلمات عالمت دار تعاقباً. م"مایلم سه مثال را برای شما توضیح بدم"دقیقا به خواننده خود بگویید:

بندی متن به این شکل)به دهید. اولین مثال، دومین مثال و آخرین مثال من. ساختارسه مثال خود را توضیح می

 کند. تر میویژه زمانی که محتوای شما تا حدودی سخت است( خواندن آنرا آسان

 (Headingها)سرفصل

های شما برای تعیین موضوع محتوا در وب سایت هستند.گوگل از سرفصل مهم SEOها برای اهداف سرفصل

(. را ببینید 18 بخشهای شما استفاده شوند)سازی پستهای شما باید برای بهینهکند. سرفصلشما استفاده می

-انندگان شما این امکان را میها به خوها برای خوانندگان شما اهمیت زیادی دارند. سرفصلبا این حال، سرفصل

دهد تا متن شما را سریعاً بررسی کنند و تصمیم بگیرند که مایل به خواندن آن هستند یا نه )یا اینکه کدام 

ها باید جذاب باشند و محتوای پاراگراف را پوشش دهند. )اطالعات تکمیلی مترجم: قسمت را بخوانند(. سرفصل

 H6تا  H2باشد و  یکیدر صفحه باید فقط  H1باید خاطر نشان کنم که بسیار مهم است و  Tag Hاهمیت به 

 به هر میزان که الزم بود(

هایی که دارای موضوعات مشابه توانید از یک سرفصل در باالی هر پاراگراف یا تعدادی از پاراگرافشما می

کنیم در باالی هر صیه میها باید بازتاب ساختار متن شما باشند. به شما توهستند استفاده کنید. سرفصل

 پاراگراف بلند یک سرفصل قرار بدهید ) یا در باالی چند پاراگراف کوتاه که به لحاظ موضوعی یکسان هستند(.
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 17 بخش

 سبک

  بخشاین 

دار و . آنها قادرند در عرض چند دقیقه متنی جذاب، خندهبصورت طبیعی و ذاتی نویسنده هستند افرادبرخی از 

نقش توانایی  ،نصیب هستند. در یک نوشته جذاببنویسند. برخی دیگر هم از چنین مهارتی بی خواندنی را

-به شما نکاتی درمورد اینکه چطور می بخشهرچند تمرین هم بی شک کمک کننده است! در این بسزایی دارد 

 کنیم.توانید سبک نوشتن خود را ارتقا دهید و متنی جذاب بنویسید، ارائه می

 نید!زیاد بخوا

خواهید سبکی خوب را پیش ببرید، باید زیاد مطالعه کنید. خواندن)رمان، وبالگ ها، مجالت( الهام بخش اگر می 

دهند و پاراگراف گیرید که چطور دیگران جمالت خود را شکل میشما برای نوشتن مقاله خواهند بود. یاد می

دهد که به حسی عمیق درمورد خلق متنی خواندنی و ، خواندن زیاد به شما این امکان را میسازند. نهایتاًمی

 خوب دست پیدا کنید.

 ترکیب کنید!

برای اینکه متنی برای خواننده جذاب باشد، باید خیلی متنوع باشد. این بدان معناست که شما باید کمی ترکیبی 

که مایل به استفاده از  کرده و در صورتیکار کنید! پاراگراف ها و جمالت طوالنی را با جمالت کوتاه جایگزین 

زیاد  "همچنین"یا  "و"ها از کلمات بعضی .سعی کنید از کلمات مترادف استفاده کنید کلمات متداول هستید

ایجاد تنوع در متن در  تر کند.تواند متن شما را جذابمی "بعالوه"، "نیز"کنند. ترکیب کردن آنها با استفاده می

 ها، جمالت و کلمات.رافسه سطح مختلف قابل اجراست: پاراگ

http://dimaht.com/


 
 

 87  

 

 هاپاراگراف

های کوتاه ترکیب کنید، تا جاییکه ساختار متن شما امکان چنین تغییراتی را به های بلند را با پاراگرافپاراگراف

ها متن شما را خواهید روی مثالی کار کنید، از پاورقی استفاده کنید.تنوع در پاراگرافدهد. اگر میشما می

 ند.کتر میخواندنی

 جمالت

توانید در طول جمالت یا ساختار جمالت خود به راحتی می تنوع در متن در سطح جمالت هم قابل اجراست.

 تنوع ایجاد کنید. 

 :مثال

مهمترین عنوان  SEOاست.به صورت زیر هم قابل نوشتن است:  SEOجمله ای مانند: مهمترین عنوان این پست 

 این پست است.

 تر خواهد شد.خود را تغییر دهید، متن شما جذاباگر توالی کلمات جمالت 

 :مثال

 SEOمهمترین عنوان این پست است.  SEO"توانید پاراگراف را از این شکل: با ترکیب ساده توالی کلمات ،می

برای هرکسی قابل  SEOخیلی سخت نیست.  SEOبندی باالتر در گوگل است. استراتژی است که هدف آن رتبه

 یادگیری است.

بندی گوگل است، که استراتژیی برای باالبردن رتبه SEOاین شکل تغییر دهید: مهمترین عنوان این پست به 

 "را یاد بگیرند. SEOتوانند همه می شود و خیلی هم سخت نیست. تقریباً محسوب می

 

http://dimaht.com/


 
 

 88  

 

 کلمات

ها عی کنید از مترادفتواند جذابیت متن شما را برای خوانده شدن از بین ببرد. ساستفاده مکرر از یک کلمه می

 استفاده کنید.

 YOASTنکته  

  خواهید پستتان بر اساس آن رتبه بندی شود. مایل به استفاده از کلمات کلیدی هستید که می شما احتماالً

تواند متن شما را خوب است. با این حال این کار می SEOاستفاده بیش از حد از کلمات کلیدی یک تاکتیک 

سازی بیش از حد تواند منجر به بهینهند. از همه مهمتر، استفاده زیاد از کلمات کلیدی، میجذاب کخیلی غیر

های خوب برای کلمات کلیدی خود هستید، باید )و در نهایت جریمه از سوی گوگل(. اگر به دنبال مترادف شود

 کلمات کلیدی خود را در گوگل سرچ کنید. 

بیمه "بینید که گوگل هم عبارت گل سرچ کنید و به نتایج نگاه کنید، میرا در گو "بیمه ماشین"برای مثال: اگر 

به عنوان مترادف  "بیمه وسایل نقلیه"توانید از را برجسته کرده.این بدان معناست که شما می "وسایل نقلیه

 ه کنید.برای اطالعات بیشتر مطالع SEOرا درمورد کلمه  18 بخشمناسب استفاده کنید. 

 

 خیلی انتزاعی ننویسید!

اگر در حال نوشتن مقاله هستید، باید سعی کنید از عبارات واضح استفاده کنید. باید از کلماتی استفاده کنید که 

 برای مردم معنادار هستند، کلماتی که مردم قادر به تجسم آنها هستند.

رصورتیکه نوشتن درمورد منشی و نگهبان دارای ماند، دنوشتن درمورد کارکنان و کارمندان انتزاعی باقی می

یکه رتبه بندی باال در گوگل سازی موتور جستجو مفهومی بسیار انتزاعی است، درحالمعنای بیشتری است. بهینه

کنید. البته، شما نیازمند عبارات و کلمات انتزاعی در کند که درمورد چه چیزی صحبت میمشخص میفوراً 
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دهید. اضافه کردن مطمئن شوید که این عبارات را با استفاده از عبارات واقعی توضیح می مقاله خود هستید، اما

 تواند ترفند خوبی باشد.مثال هم می

 سبکی رسمی یا غیر رسمی انتخاب کنید

ای مشتاقانه بنویسیم. سعی کردیم به شیوه Yoast.comها خیلی رسمی نیستند. در بسیاری از متون وب سایت

دهیم بسیار دوست -در حال تغییر، و کاری را که انجام می ن هستیم، شرکت ما جوان است و دائماًهمه ما جوا

 خوانندگان خود را مخاطب قرار  کنیم سبک مشتاقانه مناسب خوانندگان ماست. ما مستقیماًداریم. فکر می

سطح آن( عالقه شخصی و ) کنیم. رسمیت سبک شمادرمورد نظرات و بازخورد آنها سوال می دهیم و غالباًمی

 در این موضوع هیچ درست و غلطی وجود ندارد. عالقه خوانندگان شماست.

 استفاده از استعاره ها و عبارات

دار کردن متن تواند روش خوبی برای چاشنییک عکس بیشتر از هزاران کلمه حرف دارد. استفاده از استعاره می

گوییم که کسی یخ د که دارای معنای ادبی متفاوتی است. اگر میکنای را توصیف میشما باشد. استعاره پدیده

تر استفاده از استعاره یا عبارات متن شما را خاص زده درواقع به این معنا نیست که آن شخص از یخ درست شده.

خیلی استعاره  50کند. از حد و مرز هم عبور نکنید: نوشتن یک پست وبالگی با تر میو برای خوانده شدن با مزه

 زیاد است.

 اجتناب از مجهوالت

شود از نوشته خود دور شوید. در جمالت مجهول، اینکه چه کسی چه ( باعث می16استفاده از مجهوالت)شکل 

کنند سخت و غیر جذاب ماند. متونی که زیادی از مجهوالت استفاده میدهد غیر شفاف باقی میکاری انجام می

 توانید(.)یا حداقل تا جایی که می ت مجهول اجتناب کنیدهستند. در کل از استفاده از جمال
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کنید. به عنوان مثال برخی دانشمندان از نوشتن کلمه از جمالت مجهول استفاده می در برخی موارد، شما عمداً

کنند. در بسیاری از موارد، ورزند و از جمالت مجهول برای حل این موضوع استفاده میامتناع می "ما"یا  "من"

 تر جلوه بدهید.تر و خاصتوانید جمالت خود را بازنویسی کنید تا آنها را جذاب-می

تشخیص جمالت مجهول برای بسیاری از نویسندگان کاری دشوار است. آنها از جمالت مجهول بدون اینکه حتی 

ی دستوری )مانند کلمه( یک کتاب بررس هر ویراستار متن کنند. تقریباًخودشان هم متوجه شوند استفاده می

 کند. تنها باید بهترین جایگزین را انتخاب کنید!دارد که به او در تشخیص مجهوالت کمک می

 های معلومجایگزین جمالت مجهول

 ها را بررسی کردندکارمندان امنیتی کیف ها بررسی شدندکیف

رسانی های مالی اطالعکنندگان درمورد کمکبه شرکت

 شد

 های مالی مطلع ساختکمک کنندگان را ازمدیر، شرکت

 کندهای ما را بررسی مییکی از همکاران تمام پست شوندهای ما بررسی میتمام پست

ها تجزیه و های آماری تمام داده-با استفاده از بسته 

 تحلیل شد

ها را تجزیه و استفاده از بسته آماری تمام داده من با

 تحلیل کردم

 استفاده از جمالت مجهول-16شکل 

 درخواست بازخورد و/یا استفاده از یک ابزار

توانید بخشی از متن خود را در اپلیکیشن العاده برای کمک به نوشتن شما کشف کردیم. میابزاری فوق ما اخیراً

Hamingway-app ًمتن خود را تجزیه و تحلیل کنید. این اپلیکیشن در  )با نسخه رایگان( قرار بدهید و فورا

پردازد که آیا جمالت شما طوالنی هستند یا دشوارند و اینکه آیا به تجزیه و تحلیل این امر می میان دیگر موارد

)اطالعات تکمیلی مترجم: این نرم افزار یا اپلیکیشن برای زبان فارسی  از جمالت مجهول استفاده کردید یا خیر.

 کار ساز نمی باشد(
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نان حاصل کنید این است که از همسایه، دوست یا همکار توانید از خوب بودن متن خود اطمیراه دیگری که می

-خود درخواست کنید تا متن شما را قبل از انتشار بخواند. اگر کسی به شما بازخوردی منصفانه بدهد، شما می

 توانید پیشرفت بزرگی در نوشتن داشته باشید.
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 18 بخش

 YOASTزار نوشتن با استفاده از سئوی وردپرس توسط نرم اف

 بخشاین 

خواهید مطمئن شوید که نوشته شما ای با بهترین محتوا تهیه کردید. حاال مید رحال حاضر شما وبالگ یا مقاله

نهایی درمورد نوشتن محتوا، ما شما را از طریق ابزار تجزیه و  بخشگیرد. در این در موتور جستجو رنک می

 کنیم.راهنمایی می OASTYسئوی وردپرس با نرم افزار تحلیل صفحه در 

 ابزار تجزیه و تحلیل صفحه

-بسیاری از جوانب متنی را که نوشتید اندازه YOASTابزار تجزیه و تحلیل صفحه سئوی وردپرس با نرم افزار 

شده کاربرپسندی بنویسید. ما مهمترین ویژگیهای ابزار تجزیه  SEOکند تا متن گیری می کند. به شما کمک می

های زیر، به توضیح جزییات بیشتر درمورد استفاده و دهیم. در پاراگرافرا برای شما توضیح میو تحلیل صفحه 

 پردازیم. تعبیر این ویژگیها می

باید متن  descriptionایجاد کنید. این  meta descriptionکند تا یک به شما کمک میاین پالگین  .1

حاوی عبارت جستجویی  meta descriptionکوتاهی باشد که شامل موضوع اصلی صفحه است. اگر 

در نتایج جستجو نشان داده  URLکنند، متن اصلی توسط گوگل در زیر باشد که مردم از آن استفاده می

 شده(  boldبه صورت  (شود.می

دهد، که کند. به سهولت خواندن متن نمره میمتن نوشتاری شما را تجزیه و تحلیل میاین پالگین   .2

-شود. نمره سهولت خواندن، به عنوان مثال، طول جمله شما را در نظر میشما می شامل خوانایی متن

 گیرد.

محل مهم  5کند که آیا از کلمات کلیدی خود در بررسی می های متعددی دارد. مثالًاین پالگین بررسی .3

ین همچن. meta descriptionصفحه، محتوای مقاله و  Heading ،Title ،URLاستفاده کردید یا خیر: 
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کلیدی در کلمات و چگالی استفاده از کلمات  کند. تعدادها و تصاویر در مقاله را بررسی میحضور لینک

کند که آیا دیگر صفحات در وب کند. جدا از آن، این پالگین همچنین بررسی میمقاله را محاسبه می

از رقابت شما با خودتان تا بدین ترتیب یا خیر،  اند سایت شما از کلمات کلیدی مشابه استفاده کرده

 ممانعت کند.

های ذکر شده از قبل(، پالگین این موضوع را ) براساس جنبه شده است SEO نویسید که نسبتاًاگر متنی را می

بندی های سبز داده شده، در بهبود رتبهکند. نوشتن صفحاتی که به آنها نشانههای سبز رنگ مشخص میبا نشانه

 کند.ک میصفحه شما در وب سایت کم

 دو هشدار قبل از شروع! 

سازی پست خود برای کلمات کلیدی خاص، باید دو چیز را در نظر داشته باشید. اولین چیز این در حین بهینه

ای در مقاله خود ایجاد کنید. باید تمام سازی( نباید تغییرات عمده)آخرین مرحله بهینه است که در این مرحله

سازی نباید به هیچ وجه عالی تنی جذاب، ساختارمند و خوانا بگذارید و فرایند بهینهتالش خود را برای نوشتن م

 بودن متن شما را به خطر بیندازد. 

ژی کلمات کلیدی خود را در این مرحله تغییر بدهید. اگر درمورد کلمات نکته این است که نباید استراتدومین 

خود را با تمرکز بر این کلمات نوشتید، دیگر تمرکز خود را کلیدی خود به درستی تحقیق کردید و پست یا مقاله 

 وسوسه گرفتن نشانه سبز به صورت کامل ممکن است ساختار شما را برهم زند.از روی این کلمات برندارید! 

 مرحله ساده می پردازیم. 7اکنون به توضیح فرایند بهینه سازی در 
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 ار دهید: متن خود را در بخش مدیریت وردپرس قر1مرحله 

در بخش مدیریتی وردپرس بنویسید  مستقیماً متن خود را توانیدشما مقاله یا پست وبالگی خود را نوشتید. می

و بعد در بخش مدیریتی وردپرس آن را کپی کنید. هرکاری که دوست دارید  ؛یا در هر ویراستار متن دیگری

کنید، گزینه کپی بدون ترتیب را انتخاب میانجام بدهید! اگر کپی کردن متن را در بخش مدیریتی وردپرس 

 Heading2ها را به  Headingانتخاب کنید و ترتیب آنرا مطابق بخش مدیریتی انجام دهید. مطمئن شوید که زیر

و به همین ترتیب الی آخر. سپس عنوان پست خود را در  Heading3را به  Headingتغییر دادید، زیر زیر 

 قرار دهید. Titleقسمت 

 YOASTنکته  

سازد تا در قسمت مدیریتی آن بدون گیج شدن به وردپرس یک حالت نوشتاری نا مرتب دارد که شما را قادر می

 وسیله ی فهرست، نوار ابزار، دسته بندی و غیره بنویسید.
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 : کلمات کلیدی خود را وارد کنید2مرحله 

ردپرس وارد شوید و کلمه کلیدی خود را در جای قسمت پایینی ابزار تجزیه و تحلیل صفحه در مدیریت و به

ای است که مایلید پست شما براساس توضیح دادیم،کلمه کلیدی شما کلمه مناسب وارد کنید. همانطور که قبالً

شما نشات گرفته و آنرا در  تواند کلمه کلیدی باشد که از جستجوهایآن رنک بگیرد. بطور ایده آل، این کلمه می

 تن در ذهن خود نگه داشتید.یند نوشکل فرآ

 

 . ابزار تجزیه و تحلیل صفحه، برگه عمومی17شکل 

بخاطر رنک گرفتن بنویسید، بلکه باید به این خاطر بنویسید که مایلید ا نباید پست یا مقاله ای را صرفاً شم

بر کلمات کلیدی  خبری را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارید. در این مورد، نباید قبل از نوشتن بطور واضح

 تواند در انتخاب کلمه کلیدی مناسب به شما کمک کند.می 2 فصل 7 بخشمتمرکز شوید. 
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 Meta description: نوشتن 3مرحله 

Meta description  پست خود را وارد کنید. مطمئن شوید که از تعبیر دقیق کلمات کلیدی خود درMeta 

description یا مقاله خود نوشتید ارائه کرده ایدو توصیف واضحی از آنچه در پست  ده کردهاستفا. Meta 

description  توسط گوگل در زیرURL شود ،اگر مردم کلمات کلیدی شما را جستجو کنند.نشان داده می 

 

 Meta description. 18شکل 

است. نه به این خاطر که رنک شما را گنجانده شوند امری مهم  Meta descriptionاینکه کلمات کلیدی در 

کند دهد. گوگل سعی میشما را نشان نمی Meta descriptionدهد، بلکه به این دلیل که گوگل ارتقا می

Search Query  را با توصیف شما تطابق بدهد، بنابراین اگر کسی کلمات کلیدی شما را جستجو کند و کلمات

تنها بطور تصادفی تکه ای از محتوای صفحه شما که حاوی آن کلمه نباشند،  Meta descriptionکلیدی در 

 شود. کلیدی هست نشان داده می

Meta description  نباید زیاد طوالنی باشد، هرچند جریمه ای برای طوالنی بودن آن وجود ندارد. چیزی که

ارای طول مناسب باشند و سازی انجام شود این است که قسمتهای منطقی آن باید دباید به منظور آن بهینه

 شوند، هنوز معنای و جذابیت خود را داشته باشد.زمانیکه به دو نیم تقسیم می
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 ها Heading: تنظیم دقیق 4مرحله 

آیا اینها شامل کلمات  ها یا مقاله خود نگاه کنید. Sub-Headingها و  Title ،Headingبصورت منتقدانه به 

)بدون تغییر  آنها را طوری تغییر بدهید که شامل کلمات کلیدی شما شوند توانیدکلیدی شما می شوند؟ آیا می

ها نگذارید! خیلی زیاد است!  Headingساختار یا محتوای مقاله(؟ تمرکز خود را برروی کلمات کلیدی در تمام 

تر در ها بیش Headingتوانید درمورد کافی است. می Titleیا در  Headingاستفاده از کلمات کلیدی در یک 

 بخوانید. Dimaht هایپست

 : تنظیم دقیق متن5مرحله 

آن را قید کردید. در  اولین پاراگرافباید کلمات کلیدی را چندین بار در متن قید کنید. مطمئن شوید که در 

درصد از متن  2تا  1ارات جستجو در کل متن، باید آنرا مجدد قید کنید. به عنوان قانونی کلی: سعی کنید از عب

کلمه ای، باید عبارات  300کلمه دارد. در مقاالت  300خود استفاده کنید. مطمئن شوید که مقاله شما حداقل 

کلمه  300بلکه  .کلمه نه پایه علمی دارد، و نه تعداد کلمات کلیدی 300بار قید کنید. حداقل  6تا  3جستجو را 

 خواهد قدرت نویسنده را نشان بدهد.ای است که میحداقل کلمات برای مقاله

 YOASTنکته  

از اضافه کردن عکس یا مثال به متن متناسب با محتوای داستان خود مطمئن شوید. زمانیکه در مقاله خود از 

 که همچنان توصیف کننده متن است استفاده کنید alt tagکنید، همیشه سعی کنید از عکس استفاده می

 باشد(. ت کلیدی)شامل کلما
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 : بررسی دایره های پالگین6مرحله 

دهد تا ببینید کدام جنبه از فرایند بهینه سازی کلیک برروی صفحه تجزیه و تحلیل به شما این امکان را می

ها خوب هستند، درحالیکه دایرهدهند که کدام جنبههای سبز نشان میموتور جستجو موفق بوده است. دایره

را بهبود ببخشید. مجبور  SEOژی توانید استراتقرمز نشان دهنده مکانی هستند که شما می های نارنجی و

های نارنجی ، غالبا دایرهyoast.com هایسازی را ادامه دهید. در پستها بهینهنیستید تا سبز شدن همه دایره

)یک دایره واحد  باید سبز باشند هامانند. مجموع دایرهکمی داریم و برخی اوقات یک یا دو دایره قرمز باقی می

 شوند.ها سبز میشود تمام دایرهپست شما پوشش داده می SEOدر قسمت باال پست شما(.زمانیکه اکثریت 

 

 . مجموع دایره ها19شکل 
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 . دایره های سبز در صفحه تجزیه و تحلیل20شکل 

 

 (social tabهای اجتماعی ): پرکردن برگه7مرحله 

رین صفحه در سئوی وردپرس، صفحه اجتماعی است. اگر در این صفحه توصیف یا عنوانی را برای یک شبکه آخ

شوند. این بدان معناست که این توصیف، عنوان یا های صفحه نشان داده می metadataاجتماعی پر کنید، در 

دارای ملزومات  توصیفات اساساً شود.اینگذاری در این صفحه اجتماعی نشان داده میعکس، در زمان به اشتراک

-تر باشند. آنها میتوانند طوالنیمی گردند(، اما غالباً)که به آنها بر می هستند Meta descriptionمشابهی مانند 

 !توانند به مردم بگویند چه انتظاری داشته باشند: چرا باید روی آن کلیک کنند
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 اعی. ابزار تجزیه و تحلیل صفحه، برگه اجتم21شکل 
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 خاتمه

سعی کردیم درمورد موضوع نوشتن محتوا برای اینترنت  ،های قبلیبه انتهای این کتاب رسیدید. در بخش

ای برای وب سایت خود الزم صحبت کنیم. اگر آنرا خوانید، االن هرچه برای نوشتن یک پست وبالگی یا صفحه

ن پست یا صفحه را در ساختار وب سایت خود ترکیب کنید دانید که چطور آ، میی آن دانید. بعالوهدارید را می

کنندگان خود را خیلی طبیعی به آن صفحه راهنمایی کنید. ما ایمان داریم که این استراتژی و و گوگل و بازدید

کند و مطمئنیم که رنک گرفتن کلمات کلیدی مطلوب شما در گوگل کمک می به به کار بستن آن

 برای شما به ارمغان می آورد. بازدیدکنندگان زیادی را 

سازی بهینهیا  سازی قالببهینهتوانید به خطوط سازی بیشتر محتوای خود هستید، میاگر مایل به بهینه

فرض مثال به وب  سازیها، تعدادی پالگین توسعه دادیم که بهفکر کنید. به ویژه برای این نوع از بهینه سرعت

 .ه کنداضاف schema.orgذاری سایت شما نشانه گ

 آرزوی موفقیت میکنیم.  ها و بهینه سازی صفحات خودبرای همه شما در نوشتن پست

 داشتیم.Yoastهای بسیار و بازخوردهای زیادی از همکاران خود در خانواده در نوشتن این کتاب کمک

 با آرزوی بهترینها

Joost & Markieke 
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