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تکرار کلیدواژه در عنوان سئو: خوب یا بد؟
www.searchenginejournal.com - ترجمه و تکمیل: ژان بقوسیان

عنوان سئو یا SEO Title چیست؟
عنوان سئو عبارتی است که در نتایج جستجوی گوگل دیده می شود. این عنوان لزوما 

عنوان مقاله یا عنوان صفحه نیست. البته اغلب سایت سازها به صورت پیش فرض از 

 Yoast عنوان مقاله جای عنوان سئو هم استفاده می کنند، ولی با پالگین هایی مانند

SEO می توانیم عنوان سئوی دلخواه را انتخاب کنیم.

در مثال زیر عنوان سئو »تبدیل موبایل به وبکم کامپیوتر + دانلود نرم افزار رایگان – 

مدیرسبز« است، درحالی که عنوان مقاله »تبدیل موبایل به وبکم کامپیوتر + دانلود 

نرم افزار« است. ما در سئو تایتل کلمه رایگان را اضافه کرده ایم تا احتمال کلیک از 

جستجوهای گوگل بیشتر شود.
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مثال عنوان سئو

 

همیشه گفته می شد در عنوان سئو نباید کلیدواژه را چند بار تکرار کرد. این کار باعث 

می شود توسط گوگل جریمه شویم. ولی جان مولر از مدیران گوگل نظر دیگری دارد!

از کلیدواژه و  از مدیران گوگل، توضیح می دهد که عنوان های سئو پر  جان مولر 

توضیحات، خالف دستورالعمل های وب مستری نیست و روشی مرسوم است. این 

موضوع در الیو مربوط به سئوی گوگل در 11 دسامبر مطرح شد. یک مسئول سئو 

به مولر گفت که کسب وکارهای کوچک همیشه عنوان ها و توضیحات خود را از 

کلیدواژه های تجاری اشباع می کنند؛ حتی پس از این که به آن ها توصیه می شود 

این کار را انجام ندهند.

او مثالی از یک گل فروشی در برایتون ارائه داد که چنین توضیحی برای فروشگاهش 

سالگردها  گل  برایتون،  ختم  مراسم  گل  برایتون،  عروس  »دسته گل  بود:  نوشته 

برایتون، گل تولد برایتون« و غیره.

مدیر سئو به مولر می گوید که این روش از نظر زیبایی شناختی اصال درست نیست؛ 
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اما معموال می بینیم صفحاتی با این نوع توضیحات رتبه خوبی در نتایج جستجو 

توضیحات  و  عنوان  ها  از  استفاده  چرا  می پرسد  مولر  از  او  می آورند.  دست  به 

با  این کار  آیا  نتایج جستجو بسیار به چشم می خورد و  از کلیدواژه ها در  اشباع 

دستورالعمل های وب مستری گوگل مغایرت دارد یا نه.

یک صفحه  اصلی  توضیح  و  سئو  عنوان  اشباع  که  می دهد  پاسخ  قاطعانه  مولر 

با کلیدواژه ها خالف دستورالعمل های گوگل نیست و حتی گوگل این موضوع را 

مشکل ساز نمی داند. منظور این نیست که گوگل این روش را توصیه می کند؛ زیرا 

پر کردن عنوان و توضیحات از کلیدواژه  ها درک هدف و موضوع صفحه را سخت تر 

می کند.

مولر می گوید بازنویسی این عناوین و توضیحات باعث بهبود نرخ کلیک می شود 

که موفقیتی بزرگ برای سایت است. او بارها توصیه می کند که برای بهبود نرخ 

کلیک، تگ های اصلی بهتری بنویسید؛ اما هرگز این کار را برای بهبود رتبه توصیه 

نمی کند.

تکرار کلیدواژه در عنوان سئو: خوب یا بد؟
بگوییم  نمی توانیم  و  نیست  ما  وب مستری  دستورالعمل های  با  مغایر  کار  »این 

کاربران  جستجوی  با  متناسب تری  عنوان  اگر  می کنم  فکر  من  است.  مشکل ساز 

داشته باشید، شرایطتان بهتر می شود، زیرا گوگل این تناسب و تطابق را بهتر درک 

می کند.

را وقتی می دانم که با خواسته واقعی  من بزرگ ترین پیشرفت در نوشتن عنوان 

کاربر مطابقت داشته باشد. درنتیجه راحت تر روی نتیجه جستجو کلیک می کنند؛ 

زیرا با خود می گوید: »وای این دقیقا همان چیزی است که می خواستم.«
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برایتون باشید و در عنوان های نتایج  ارسال گل در  اگر دنبال خدمات  درحالی که 

احتماال  ببینید،  برایتون و همه شهرهای حومه«  زرد،  جستجو »گل، گل سبز، گل 

نگاهی به آن می اندازید و می گویید: »خوب آیا این نتیجه بهینه و حاصل سئو 

است؟« یا »آیا این کسب وکار معتبری است و دسته  گل های خوبی برایم درست 

می کند؟«

بنابراین فکر می کنم بهبود نرخ کلیک مهم تر از ارتقای رتبه است و اگر با همین رتبه 

فعلی، مردم سایت شما را با جستجوهای خود مرتبطتر بدانند و نرخ کلیک باالتری 

پیدا کنید، خیلی بهتر است.

برای نوشتن عنوان های سئو و توضیحات، رویکرد متمرکزتری داشته باشید
مولر می داند که پر کردن عنوان ها و توضیحات، از کلیدواژه ها یک روش معمول 

است؛ زیرا این کلیدواژ ه ها عوامل اصلی رتبه بندی در نتایج جستجوی گوگل هستند، 

اما صاحبان سایت نباید همه کلیدواژه ها را در این قسمت ها بگذارند و مولر رویکرد 

متمرکزتری را توصیه می کند. او می گوید نوشتن عنوان یا توضیحی که کلیک های 

بیشتری بگیرد مهم تر از استفاده از تعداد زیادی کلیدواژه است.

مولر می گوید: »این روشی بسیار معمول است و استفاده از کلیدواژه  ها در عناوین، 

بخشی از سیستم رتبه بندی ما است. به همین دلیل مردم با خود می گویند »وای… 

با چنین  را به عنوان هایم اضافه کنم« و درنهایت شما هم  باید همه کلیدواژه  ها 

برای  کلیدواژه  ها  از  که  دلیل  این  به  فقط  بنابراین  می شوید.  مواجه  عنوان هایی 

در  را  کلیدواژه  ها  باید همه  که  نیست  معنی  این  به  استفاده می شود،  رتبه بندی 

عنوان ها و توضیحات بیاورید.«

گاهی فکر می کنم نرخ کلیک های ورودی از جستجو ها خیلی مهم تر از رتبه  است، 

به خصوص کسب وکارهای کوچک شانس زیادی برای دیده شدن در نتایج جستجو 
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در مکان های مختلف ندارند؛ زیرا احتماال بیشتر روی منطقه خود تمرکز کرده اند و 

داشتن عنوان سئوی خوب که کامال با کسب وکارشان مطابقت داشته باشد بسیار 

مهم تر از پر کردن عنوان با انواع کلیدواژه ها است.
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