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سئوی بازاریابی محتوایی با انتخاب کلیدواژه
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

موتورهای  طبیعی  رتبه بندی های  برای  را  کلیدواژه  انتخاب  عمل  بازاریاب ها  برخی 

جست وجو، با سرعت و بی دقت انجام می دهند. این افراد در انجام تحقیق و تجزیه 

آیا یک  که  این می پردازند  به  به شکلی سرسری  یا صرفا  کوتاهی می کنند  تحلیل 

عبارت کلیدی اصال ارزش دنبال کردن را دارد یا نه.

اگر بدون اینکه بهینه سازی برای موتورهای جست وجو )سئو( و کلیدواژه ها را خوب 

باالخره  اینترنتی تولید کنید،  باشید و به طور مستمر محتوای  سبک وسنگین کرده 

رتبه ای به دست خواهید آورد. بااین حال، همواره این ریسک را متحمل خواهید شد 

که در حق راهبرد سئوی تان برای برندسازی، تبدیل و… کم بگذارید.

درون یک مطلب  یا  در یک وب سایت  نیست تک تک محتوای موجود  قرار  الزاما 
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وبالگی شرکت به خاطر عبارتی کلیدی که مردم ۱۵٫۰۰۰ بار در ماه به کارش می برند 

در رتبه نخست گوگل یا هر موتور جست وجوی دیگری قرار بگیرد. اما می توانید فقط 

با کمی تالش بیشتر از بهینه سازی برای موتورهای جست وجو چیزهای بیشتری به 

دست بیاورید.

تا جایی که وقت و مهارتتان اجازه می دهد، باید در هر محتوای آنالینی که تولید 

تاثیر  و سئو  بازاریابی محتوایی  بر  که  را  زیر  عوامل  و  توزیع می کنید، سواالت  و 

می گذارند در نظر بگیرید:

۱. آیا منابع تحقیق درباره کلیدواژه ها را زیرورو می کنید؟
اینکه برای پیدا کردن ایده یک راست به سراغ گوگل برویم اتفاق رایجی است، اما 

Keyword Discovery ،Wordtracker و سایر ابزارها می توانند اطالعات اضافه تری 

ارائه دهند.

اگر کلیدواژه هایی را در میان داده های در دسترس پیدا کردید، همچنان باید بفهمید 

که آیا مردم واقعا به دنبال این کلیدواژه ها می گردند یا نه. فهرستتان ممکن است 

مناسب به نظر برسد، اما تعداد دفعات جست وجو هم مهم است. بله، گاهی باید 

البته، در  بار در ماه جست وجو می شود.  بگیرید که ۱۰۰۰  را هدف  کلیدی  عبارتی 

بیشتر مواقع، شاید خواهان چیزی باشید که آن قدرها هم رقابتی نیست. به شخصه 

نه عبارات کلیدی ای را که ۵۰ بار در ماه جست وجو می شوند نفی می کنم نه یک باره 

به سراغ عباراتی با سی هزار بار جست وجو می روم.

اگر کلیدواژه هایی را در میان داده های در دسترس پیدا کردید، همچنان باید بفهمید 

که آیا مردم واقعا به دنبال این کلیدواژه ها می گردند یا نه. فهرستتان ممکن است 

مناسب به نظر برسد، اما تعداد دفعات جست وجو هم مهم است. بله، گاهی باید 

البته، در  بار در ماه جست وجو می شود.  بگیرید که ۱۰۰۰  را هدف  کلیدی  عبارتی 

بیشتر مواقع، شاید خواهان چیزی باشید که آن قدرها هم رقابتی نیست. به شخصه 
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نه عبارات کلیدی ای را که ۵۰ بار در ماه جست وجو می شوند نفی می کنم نه یک باره 

به سراغ عباراتی با سی هزار بار جست وجو می روم.

۲. آیا عبارت کلیدی موردنظر به کارمان مربوط است؟
»تجارت  عبارت  برای  رتبه اش  می خواهد  که  گفت  من  به  نفر  یک  قبل،  سال ها 

الکترونیک« را در موتورهای جست وجو افزایش دهد. اصال به ذهنش خطور نکرد 

که ممکن است این عبارت قدری کلی باشد. در چنین موردی، آن فرد باید »تجارت 

الکترونیک« را بخشی از یک عبارت کلیدی، مانند »ارائه دهنده راهکارهای تجارت 

الکترونیک« در نظر می گرفت.

از  طبیعی  بخشی  باید  می کنید  انتخاب  که  کلیدواژه ای  باشد  یادتان  درهرحال، 

چیزی که دارید می نویسید به نظر برسد. به عالوه، این را هم به یاد داشته باشید که 

امال می تواند تفاوت ایجاد کند. بهتر است واژه را »غلط« ننویسید تا مبادا این طور 

به نظر برسد که انگار امالیتان خوب نیست.

آیا در صفحه جدید سایتم، آن عبارت کلیدی به اندازه کافی به  کار رفته   .۳
است؟

می توانید محتوای خارق العاده ای بنویسید که با ارائه مثال و دیدگاه های جدیدی 

جزئیات بسیار زیادی را درباره موضوعی خاص بیان کند. اما حتما باید راهبردی ترین 

عبارات کلیدی تان را هم در آن جای دهید. نمی توانید صرفا با یک بار اشاره به عبارت 

موردنظر در سیزدهمین پاراگراف از پانزده پاراگراف به نتیجه مطلوبی دست یابید.

همیشه  اما  می شود.  بحث  کلیدواژه ها  تراکم  »قواعد«  به  راجع  که  مدت هاست 

باید یکی از مهم ترین اولویت هایتان این باشد که به دنبال فرصت هایی طبیعی 

برای ذکر کردن کلیدواژه ها بگردید. اگر هر ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه یک بار از عبارت کلیدی 

هدفتان استفاده می کنید، احتماال در مسیر درستی گام برمی دارید. اگر هم دفعات 
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جایی  تا  )البته  باشید  نگران  نیست  الزم  دیگر  می کنید،  استفاده  آن  از  بیشتری 

که به نظر نرسد عبارت کلیدی را به زور در جایی چپانده اید که الزاما به آن تعلق 

ندارد(. همیشه می توانید، پس ازآنکه از رتبه تان مطمئن شدید، تعداد استفاده تان 

از کلیدواژه موردنظر را کاهش دهید.

4. وب سایتم به خاطر عبارت کلیدی موردنظر چقدر ترافیک دریافت می کند؟
وقتی به نتایج تحلیل وب سایت خودتان نگاه می کنید، باید انبوهی از داده های 

تجزیه وتحلیل  ازجمله  مختلف،  طرق  به  می توانید  ببینید.  را  کلیدواژه  به  مربوط 

مربوط  اطالعات  یا  وب سایتتان  به  دسترسی  برای  به کاررفته  اولیه  کلیدواژه های 

انجام  عمیق تری  بررسی  کاربران،  ورود  از  پس  سایتتان  داخل  جست وجوی  به 

دهید. برای مثال، ممکن است پی ببرید کسی عبارت »گرفتن وام ساخت وساز« را 

جست وجو می کند، اما همین عبارت می تواند شما را بر آن دارد که به گزینه هایی 

مانند »شرایط اخذ وام ساخت وساز« یا »سازوکار وام های ساخت وساز« هم نگاهی 

تا  کنید  تعدیل  را  محتوایتان  راهبرد  باشد  الزم  است  ممکن  بیندازید. همچنین، 

بتوانید عبارات کلیدی جدید را در صفحات موجود یا جدید جای دهید.

اگر فهمیدید عبارت کلیدی خاصی زیاد جست وجو نمی شود، دلسرد نشوید؛ ممکن 

با  را  کلیدواژه  ترافیک  من  باشد.  داشته  ارزش  خیلی  همچنان  عبارت  این  است 

توجه  به رتبه بندی ارزیابی می کنم. برای مثال، ممکن است عبارتی کلیدی فقط ۲۰ 

بار در ماه جست وجو شود، اما شاید دلیل ضعیف بودن رتبه جست وجو صرفا این 

باشد که کسی عبارت موردنظر را با انجام یک سئوی درست وحسابی ارتقا نداده 

است. در طرف مقابل، ممکن است عبارتی کلیدی در رتبه دوم گوگل قرار بگیرد 

و بااین حال، فقط ۲۰ تا ۳۰ بازدیدکننده را به سایتتان بیاورد. اما اگر کلیدواژه ها 

این  باشند،  داشته  تناسب  می دهید  ارائه  که  خدماتی  یا  محصوالت  با  به خوبی 

برقرار  ارتباط  احتمالی خوبی  با مشتریان  اینکه  برای  ندارد.  اشکالی  مسئله هیچ 

کنید، به ۱۰۰۰ بازدیدکننده نیاز ندارید.
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5. آیا برای کلیدواژه های مشابه ترافیکی وارد وب سایتم می شود؟
به طور مستمر، نتایج تحلیل وب سایت را بررسی می کنم تا ببینم مردم به دنبال چه 

کلیدواژه های مرتبطی می گردند که حتی در فهرست راهبردی ترین عبارات کلیدی ام 

هم ذکرشان نکرده ام. محتوای موجود و تازه ای که توام با اقدامات سئو تولید شده 

باشد می تواند به پیدایش طیف وسیعی از واژه ها و عبارات کلیدی مرتبط بینجامد. 

را هدف  »لپ تاپ«  کلیدواژه  مطلب،  یک  برای  ابتدا  در  است  ممکن  مثال،  برای 

گرفته باشم، اما طرز نوشتن محتوا می تواند به پیدایش چند عبارت کلیدی دیگر، 

با نمایش رشد ترافیک موتورهای  مانند »خرید لپ تاپ«، منجر شود. می توانید، 

جست وجو برای این کلیدواژه ها، میزان بازدید از صفحات و موارد دیگر، خودتان 

را از تاثیر این امر بهره مند کنید.
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