
 چیست؟ ۲۰۱۸ترین فاکتورهای سئو برای گوگل در سال  مهم

فاکتورهای سئو برای گوگل، هر ساله دچار تغییر و تحوالت اساسی و جزئی زیادی می شود. این تغییر و 

تحوالت در راستای ارزش گذاری محتواها و سئو سایت می باشد. از این رو، دانستن به روز رسانی های 

 خالی از لطف نیست.  ۲۰۱۸فاکتورهای سئو سایت در سال 

کاری گوگل و تمامی  های اولویت جزء کتورها و الگوریتم های ربات های خزنده،فا روز رسانی هر سالهه ب

خود را نشان  سایت روزرسانی ها در زمینه های مختلف مانند سئوه این ب که موتورهای جستجو می باشد

 .گیرد ه قرار میرنگ تر مورد توج  وری اضافه شده یا فاکتور قبلی پرگاه فاکت ،در این بروز رسانی ها .می دهد

پیچیده است که  یعلم؛ بنابراین علم سئو، الگوریتم مختلف است ۲۰۰ سیستم جستجوی گوگل دارای

  .شما را در مسیر موفقیت قرار می دهد ،فاکتورهای این علم ساله از تغییرات هرآگاهی داشتن 

 :بپردازیم ،قرار می گیرده مورد توج   ۲۰۱۸قصد داریم به بیان برخی از این فاکتورها که در سال مقاله ما در 

  (Backlink) بک لینک -1

ت ی از اهم  ،بک لینک یاد می شود لینک و عنوان واهای دو سایت که از آن بهتارتباط برقرار کردن بین مح 

 ،لینک از طرف یک سایت قدرتمند با محتواهایی غنی باشدبک اگر این  اًمخصوص .زیادی برخوردار است

می توانید تمامی بک لینک ها و تمامی  Awarioبا استفاده از نرم افزار  .می کند ارزش آن را دو برابر

گوگل در ربات های خزنده اگر  .را مشاهده کنید، محتواهایی را که در آنها نام وب سایت شما آمده است

حتی اگر آن سایت به ت شما در سایت دیگری درج شده است، جستجوهای خود مشاهده کند که نام سای

 . می دانند ، بسیار مهمشما سایت در باال رفتن رنک گوگل ، این موضوع رایت شما لینک نشده باشدسا

SERP، بین نتایج کلیدی است که موجب کمتر شدن تبلیغات موجود  هنتیجه جستجو در مورد یک کلم

  کنندگان است.ه جستجوبا سرعت فراوانی در حال جلب توج بازدیدکنندگان می شود و جستجوی کاربران و

 برندینگ -2

زیرا گوگل به کلیک های مستقیم توجه ویژه  ؛برند سازی خود اهم ی ت بیشتری دهید سعی کنید به برند و

یا از ، اگر افراد مستقیماً نام سایت شما را بدون کلیک بر روی لینک ها در گوگل سرچ نمایند ؛ یعنیای دارد

این به معنای باال بودن قدرت ، را در گوگل جستجو کنندطریق شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام شما 

 که باعث شده در خاطره ها بمانید.برند شما می باشد 

 سرعت لود شدن سایت -3



وجود  رقابتی که بین آن ها توجه به سرعت باال آمدن سایت در میان انبوه وب سایت ها وامروزه  اًمسلم

وگل برای رتبه بندی قرار می جزء اصلی ترین مالک های گ ۲۰۱۸در سال  اًرتبه است که مطمئنحائز  ،دارد

 خوبی شوید. هثانیه برسانید تا حائز رتب ۳ی کنید سرعت لود سایت خود را به پس سع ؛گیرد

 تعداد بازدید از سایت -4

در  مؤثر به های مختلف گامی بزرگ وتوجه به نیاز کاربران و اعالم رضایت آن ها از یک وب سایت از جن

هرچه بر تعداد استفاده کنندگان از وب سایت شما افزوده شود و  .ک وب سایت محسوب می شودپیشرفت ی

 های مختلف به سراغ سایت شما بیایند دارای رتبه ای باالتر خواهید شد. آن ها از مکان

 تصاویر سئو شده -5

، باشد ۲۰۱۸در سال  سایت سئوشده در وب سایت شما نیز می تواند از مالک های  استفاده از تصاویر سئو

وی تصویر بسیار راحت تر و رسیدن به هدف را سریع تر می کند و از طرف کاربران مورد استقبال زیرا جستج

 بیشتر قرار می گیرد.

 ریسپانسیو بودن وب سایت -6

دگان از اینترنت بیشتر با گوشی های هوشمند خود به ننبا نگاهی دقیق تر خواهید فهمید که استفاده ک

داشتن ت ی اهم ، سایت ها می روند که اگر تعداد آن ها را نصف کاربران کامپیوتری نیز حساب کنیم سراغ وب

هنگامی که . به خوبی مشخص می شود (Responsive)یا اصطالحاً ریسپانسیو  واکنش گرا یک سایت

آن را امتحان نمایید و مطمئن شوید که کارایی مناسب دارد زیرا  ،سایت خود را ریسپانسیو قرار می دهید

به این منظور می  برای رسیدن .کاربران به محض احساس ناراحتی به سرعت سایت شما را ترک می کنند

 فقط کافیست نام سایت خود را وارد نمایید و، استفاده نمایید Mobile Friendly Testتوانید از ابزار 

  .در آخر نیز پیشنهاداتی برای بهبود کارایی سایت شما ارائه می کند، ده نماییدنتایج را مشاه

 منحصر به فرد بودن محتواها -7

عالوه بر افزایش ترافیک ، نیاز کاربران سایت تان است تولید محتواهای منحصر به فرد که مورد استقبال و

ه نمایید توج   .جستجو محسوب می شودطرف موتورهای خود معیاری مهم در رتبه بندی ها از  ،سایت تان

ترجیح می دهند بیشتر به سراغ امکاناتی بروند که  و امروزه افراد کمتر حوصله خواندن مقاالت بلند را دارند

و انیمیشن ها  .این امکان را فراهم می کند ،وئبه صورت وید اتولید محتو .ساده تر و قابل دسترس تر باشد

به همین خاطر بیشتر سازمان ها و شرکت های بزرگ  ؛وها تأثیر گذارندئوید هبه انداز موشن گرافی ها نیز

 .ان باز کرده اندراه را برای شنیده شدن محتواهای پادکست ها هم  .برای معرفی خود از آن بهره می برند

انواع  نمی شود نادیده گرفت که ایجاد تنوع در محتوی اثر فراوانی در جذب مخاطب دارد پس تا می توانید از

 آن بهره ببرید.



8- Time on Site یا میزان ماندگاری کاربران در سایت 

مقدار ماندگاری کاربران در ، اد کلیک های سایت شما به چه مقدار می رسددتع بدانید باید عالوه بر اینکه

مدت زیادی  که اول گوگل باشد ام ا افراد مایل نباشند هاگر سایت شما در رتب مهم است مثالً نیزآن سایت از 

اول کار اشتباهی  هر رتبدگوگل گمان می کند که قرار گرفتن این سایت ، دکننرا در سایت شما سپری 

را می رساند که آنها با محتوای  موضوع توجه کاربران به دیگر صفحات وب سایت تان این ،این عالوه بر .ستا

سایت تان را تشویق به رجوع به  پس به هر طریق ممکن مخاطبان ؛شما تعامل خوبی برقرار کرده اند

 سایت خود کمک کرده باشید. هبه باال رفتن رتبتا از این طریق نیز  صفحات دیگر سایت خود نمایید

در کنار ، ت زیادی برخوردار استی از اهم  ،ا تامین کندرعالوه بر اینکه محتواهایی کامل که تمام نیاز کاربران 

محتوای تهیه شده  به گوگل این را می فهاند که واقعاًکار بردن کلمات کلیدی مرتبط با محتوای شما  آن به

 شما به خوبی در مورد موضوع صحبت کرده است.

اینکه  .پسند شدن وب سایت ها دارندکاربر بهتر شدن و به هر حال اعمال تمامی این تغییرات سعی در

هدف موتورهای جستجو ، به دنبال آن بوده انداً انی را بیابند که واقعکاربران بتوانند در جستجوهای خود هم

 .یت بیشتری دنبال می شوندبا جد  رنگ تر شده وکه هر سال نسبت به سال گذشته پر می باشد

همه می دانیم که بیشتر افراد برای یافتن احتیاجات خود به سراغ گوگل می روند پس اگر بخواهیم وب 

 .ناچارأ باید خود را با الگوریتم های آن هماهنگ کنیم ،جستجوهای گوگل مطرح شودسایت ما جزء اولین 


