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 چه خواهد بود؟ 8102نکات سئو در سال  ینتر مهم

 

که درباره سال پیش رو فکر کنیم و انتظارات  آن است، وقت 7102سال  آخر یهاماهبا رسیدن به 
، فاکتورهای جدیدی آغاز به کار کردند و 7102بررسی نماییم. در ابتدای سال  7102سئو را در سال 

نیز خواهند بود. در این مطلب به بررسی هفت  تربرجسته 7102این فاکتورها در سال  مطمئنا  
 .پردازیمیمخواهند شد،  ترمهمو  ترگسترده 7102پارامتری که در سال 

 جستجوی صوتی و دستیار دیجیتال

تکنولوژی جستجوی صوتی فرصت بزرگی را برای تغییر روند پردازش اطالعات ایجاد کرده است. 
جستجو  یهاروشموجب تغییر  تواندیمظهور دستیار دیجیتال، بازار رو به رشدی را ایجاد کرده که 

از طریق جستجوی  تاشود. طبق اعالم خود گوگل، در حال حاضر یک جستجو از پنج  توسط کاربران
 .شودیمصوتی انجام 

این مسئله باعث تغییرات بزرگی در بازار جستجو خواهد شد و ما انتظار داریم که تغییرات بیشتری 
جستجوی ، افزایش آیدیمبه وسط  سازیینهبهسئو و  شاهد باشیم. وقتی پای 7102را در سال 

کاربران  سؤاالتصوتی، ما را ترغیب به استفاده از کلمات کلیدی بلندتری خواهد کرد که متناسب با 
 .هاستآنو زبان عامیانه 
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، افراد بیشتری تمایل به جستجوی صوتی در یابدیمهمچنان که میزان دقت دستیاران صوتی ارتقا 
خود را با نهایت سرعت و  یهاپاسخند داشت، با این هدف که موبایل خود خواه یهادستگاه

دقت دریافت کنند. بسیار مهم است که در این برهه، تحقیقاتی درباره فهم قصد کاربران از طریق 
 .ارائه گردد هاآنبه  ترییقدقصدایشان انجام شود تا نتایج 

خانگی نیز است.  یهادستگاهدر موبایل رفته و در حال نفوذ  یهادستگاهجستجوی صوتی فراتر از 
وجود دارد که از  سئو و محتوا ، فرصت بزرگی برایهاعرصهبا رشد دستیارهای دیجیتال در همه 
 .امتیازات رشد این تکنولوژی بهره ببرند

 لینک سازی

ارتقا نیز  هاینکلاز بین برود، بلکه توجه به کیفیت  7102لینک سازی قرار نیست که در سال 
باشید که اعتباری به  هاییینکلت. دیگر ضرورتی نخواهد داشت که در جستجوی خواهد یاف
 .افزایندینمسایت شما 

باشید. نکته  پرطرفدار هاییتسااین مسئله به این معنی نیست که فقط به دنبال کسب لینک از 
ت شما موضوعیت و محتوا به سای ازنظرایست که  هایتسااز  هاآن، گرفتن هاینکلبک  مهم در

سایت شما نقش مهمی داشته باشد.  یبندرتبهدر  تواندیمنیز  ترافیک ارجاعی .نزدیک هستند
 .دنبال کنید بلندمدتیک روند  عنوانبهرا  لینک سازی همچنین بهتر است پروسه

خواهد بود و این  یفیتباک هایینکلبه دنبال ایجاد  7102یک استراتژی سئو موفق در سال 
 .رساندیمو به شکل پیوسته به انجام  درازمدتپروسه را در 

سایت  هایینکلدر ساختار بک  هاآنو نقش  مهمان یهاپست در مورد 7102دیگر چالش سال 
اعالم کرد  7102وارد کند. گوگل در ماه می سال  یالطمهخواهد بود، بدون اینکه به اعتبار سایت 

مهمان  یهاپستوابسته به  کامال   هاآن هایینکلکه بک  هایییتساکه قصد دارد نگاه دقیقی به 
به  ازحدیشبسایت شما  کهیدرصورترا شناسایی کند.  هاآنمشکوک  هاییتفعالاست بیندازد و 

 .پست مهمان وابسته است، شاید از دید گوگل اسپم به نظر برسد هایینکل

یت به شکل متنوعی بوده سا هایینکلکه بک  است ینابهترین استراتژی در لینک سازی  یجهدرنت
 .مرتبط باشد حالیندرعمعتبر و  هاییتساو از 
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 تجربه کاربری

بیشتر نیز خواهد شد. گوگل اعالم کرده است که تمرکز  7102اهمیت تجربه کاربری در سال 
از کاربرپسند بودن سایت  بایستیمبیشتری بر روی رفتار کاربران خواهد گذاشت و به همین دلیل 

 .یدمطمئن گرد

تجربه کاربری خوب سایت، شانس تعامل کاربران با سایت را افزایش خواهد داد. این مسئله به 
را شناسایی کرده و به دیگر کاربران نیز پیشنهاد  کاربرپسندگوگل نیز کمک خواهد کرد تا صفحات 

 .دهد

این  سرعت سایت، خوانایی آن و ساختار ناوبری آن و در ادامه ارتقا اولین قدم، بررسی
نتایج خوبی به شما نشان دهد.  تواندیمبه رفتار کاربران در سایت  ترییقدقفاکتورهاست. نگاه 

، انجامدیمثانیه به طول  01 یتا  نهااگر بازدید کاربران از طریق موتورهای جستجو  مثالعنوانبه
 .است یکاربر مشکلی در محتوا وجود دارد که در حال آسیب زدن به تجربه  احتماال  

که بیشتر به  کندیمموبایل، ما را ترغیب  یهادستگاهبا افزایش استفاده کاربران از  طورینهم
 .ارتقا دهیم هادستگاهنمایش موبایلی سایت دقت کنیم و تجربه کاربری سایت را در این 

 عنوانبه، تجربه کاربری رودیم ترمرتبطو  تریشخص یهاتجربهکه سئو به سمت  طورهمان
افزایش نرخ  با ترافیک یشاگر افزاخالصه،  طوربهدر این مسئله خواهد بود.  مؤثرعامل  ترینیدیکل

 .برای سایت نخواهد داشت اییدهفاهمراه نباشد،  تبدیل

 

 پاسخ یهاجعبهاسنیپت ها و 

 هایییکمپانو به ابزار رقابتی در بین  یافتهیشافزا (featured snippets) محبوبیت اسنیپت ها
است. کسب اسنیپت در نتایج جستجو  شدهیلتبدرتبه یک گوگل را کسب کنند،  خواهندیمکه 

 .نیازمند ایجاد ترکیبی از فاکتورهاست که سئو را به سمت جدیدی از رقابت پیش برده است
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درصد از نتایج جستجوی گوگل شامل اسنیپت ها  01، حدود Stone Temple طبق گزارش سایت
 سازیینهبه از استراتژی خاصی برای بایستیم. برای نمایش اسنیپت در کنار سایت خود شودیم

 .سایت استفاده کرد تا با استانداردهای گوگل برابری کند محتوا

 صورتبهایجاد محتوا  طورینهم. گیرندیمقرار  موردتوجهبسیار  معموال   هاگراف، جداول و هایستل
موارد پرطرفدار در بین انواع محتواست. گوگل اطالعات این نوع محتوا  ازجملهپرسش و پاسخ نیز 

 .اسنیپت نمایش دهد صورتبهرا  هاآنبتواند  احتماال  استخراج کرده و  ترآسانرا 

. ترکیب است یصوتستجوی اسنیپت ها برای ج سازیینهبهدر سال آینده  توجهقابلیکی از موارد 
 هاشرکتفرصت بزرگی برای بازارهای جستجو باشد تا  تواندیماین دو عامل در حال گسترش، 

بتوانند با استفاده از آن، خود را در صفحه اول نتایج جستجو نمایش دهند. این مورد شامل 
 .بلندتر است کلمات کلیدی تغییرات در عبارات مورد جستجو و تمرکز بر روی

که قابلیت  است ییمحتوامشابه در رسیدن به باالی نتایج جستجو، ساخت  یهاراهدیگر از  یکی
 .گوگل را داشته باشد (Answer Box) گنجانده شدن در جعبه پاسخ
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محتوای این نوع صفحات دارای ساختاری با آغاز کلماتی مانند چگونه و چرا است. گوگل سعی در 
که نتایجی که در  شدهمشاهدهدارد. در موارد بسیاری  سؤاالت گونهینابهتر به پاسخ  یدهسازمان

 .هستند %07.0کلیک متوسط  ، دارای نرخگیرندیمجعبه پاسخ گوگل قرار 

نیاز به نوشتن  یجهدرنتقرار گرفتن یک سایت در جعبه پاسخ گوگل موجب افزایش اعتبار آن شده و 
. البته هنوز این قابلیت در است یضرور  کامال  د را دار هاجعبهمحتوایی که قابلیت قرار گرفتن در این 

آینده و با افزایش توانایی گوگل،  یهاسالکه در  رودیمزبان فارسی مشاهده نشده است و امید 
 .این قابلیت در زبان فارسی نیز فعال شود

 (Mobile-first index)  ایندکس اولیه موبایلی

. این کنندیمدرک  کامال  الی نسخه موبایل را که برندها، پتانسیل با است یسال احتماال   7102سال 
بخواهد ایندکس اولیه موبایلی خود را اجرا  7102که گوگل در سال  یابدیمموضوع وقتی حقیقت 

در جستجوی  هایتسا یبندرتبهکند. در سیستم ایندکس جاری، نسخه دسکتاپ ایندکس شده و 
نسخه موبایلی سایت  7102در سال  احتماال  اما ؛ شودیمدسکتاپی و موبایلی بر این اساس انجام 

حتی در نسخه دسکتاپی نیز بر اساس همان ایندکس موبایلی  هایتسا یبندرتبهایندکس شده و 
 .شودیمانجام 

. کاهدینم سئو موبایل اما حتی اگر گوگل دست به اجرای این سیستم نزند نیز چیزی از اهمیت
موبایل  یهادستگاهدرصد کاربران از طریق  72تحقیقات زیادی در یکی دو سال اخیر نشان داده که 

از  موبایل کمی متفاوت یهادستگاهدر  هایتسا یبندرتبه عالوهبه. شوندیم هایتساخود وارد 
بنابراین بر اهمیت نسخه موبایلی سایت در جستجوهای موبایلی بسیار افزوده ؛ دسکتاپ است

 .شده است
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 یهامکانموبایل خود به دنبال  یهادستگاهبا رشد سئو محلی، کاربران بیشتری با  زمانهم
که در حیطه محلی  هایییتسا صاحبانخود هستند. این مسئله فرصت بزرگی را برای  موردنظر
ایجاد خواهد کرد. سئو موبایل برای کاربران محلی در کنار افزایش جستجوی  کنندیمفعالیت 

 .خواهد بود 7102صوتی، روشی عالی برای ایجاد یک استراتژی سئو موفق در سال 

است.  مؤثرزیادی بر موتورهای جستجو دارد و در رتبه سایت شما نیز بسیار  یرتأثسرعت سایت 
موجب کاهش زمان بارگذاری صفحات شده و در نتیجه  تواندیمدر صفحات  AMP جاد قابلیتای

باعث  AMP زمان فعالیت کاربران در سایت را تا حد زیادی افزایش دهد. توجه گوگل به صفحات
نیز به این مسئله اهمیت بیشتری دهند. در حال حاضر بیش از دو  هایتسا صاحبانشده که 

 .در وب وجود دارد AMP بیلیون صفحه

با تغییرات جستجوی موبایلی خود را همگام سازند نیاز دارند که  خواهندیمکه  هایییتساوب
 .، بهره ببرندشودیمو هرگونه تغییراتی که موجب افزایش سرعت سایت  AMP از
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 (Visual search) افزایش جستجوی تصویری

که جستجو را به سطح باالتری نسبت  است یکاربر جستجوی تصویری ترکیبی از تکنولوژی و تجربه 
 یهافرصت، رودیمکه اینترنت به سمت تصویری شدن پیش  طورهمان. رساندیمبه حال حاضر 

مانند، بینگ،  هایییکمپان. در حال حاضر آیدیمزیادی برای بهره بردن از این قابلیت به وجود 
 .انددادهو انجام بر روی این نوع جستج هاییگذارییهسرماپینترست و گوگل، 

 

 

مسئله را در نظر داشته تا بتواند محتوای تصویری  این بایستیم 7102یک برنامه سئو در سال 
 یهاسالنمایش دهد. جستجوی تصویری در حال ارتقاست و در  یخوببهخود را در نتایج جستجو 

برای آن آمادگی الزم  بایستیم اکنونهمبنابراین از ؛ دچار تحوالت زیادی خواهد شد مطمئنا  آینده 
 .را کسب کنیم

 

 اشینیهوش مصنوعی و یادگیری م

در حال تغییر رتبه نتایج جستجو هستند. یادگیری  اکنونهمهوش مصنوعی و یادگیری ماشینی 
 .بیابند یراحتبهتا محتوای متنی را  کندیمکرده و به کاربران کمک  ترآسانماشینی روش جستجو را 
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خواهد شد که با ظهور جستجوی صوتی و دستیار  ترییشخصاین موارد منجر به جستجوی 
بدهد که خود را برای این  هایییتساتوسعه یافته و امتیاز بیشتری به  تواندیمجیتال دی

 .اندکردهآماده  هایتکنولوژ 

داشته باشد. راهی برای  جستجوهازیادی بر  یرتأثنیز  رنک برین گوگل که رودیمهمچنین انتظار 
تن مطالب مرتبط با خواسته سئو بهتر در تقابل با رنک برین وجود ندارد و تنها کار ممکن نوش

در حوزه یادگیری ماشینی  7102انتظار تغییرات بیشتری را در سال  توانیمیمکاربران است. ما 
 یهاسالبیشتری در  هایینوآور ، نشان از هایتکنولوژ داشته باشیم. تصمیم گوگل بر توسعه این 

 .دهدیمآینده 

 8102بهبود سئو در سال 

سنتی سئو همچنان  هاییکتکنسال جالبی برای سئو خواهد بود.  7102، رسدیمکه به نظر  طورآن
 آنچهزیادی بر روی نتایج داشته باشند.  یرتأث توانندیمجدید  هاییکتکنهستند اما بعضی از  مؤثر
وگل دیگر . رتبه و کسب رتبه یک گباشدیم 7102قابل ذکر است، تغییر روند سئو در  بینیندرا
جدیدی  یهاراه، یابندیمهدف نهایی نخواهد بود. همچنان که موتورهای جستجو تکامل  عنوانبه

قرار  لزوما  تنها راه افزایش ترافیک،  پسینازاو  گردندیمنیز برای افزایش ترافیک سایت ایجاد 
 .نخواهد بود صفحه اول گوگل گرفتن در

سئو محلی نسبت به کسب رتبه طبیعی سایت،  ، جستجوی صوتی وPPC افزایش اسنیپت ها،
نتیجه بهتری خواهند داد. به همین دلیل، همگام شدن با پارامترهای جدید سئو امری مفید است 

 .گرددیمو باعث ارتقا برند و کسب نتایج موفق در سئو 

 

 

 ، مهمترین نکات سئو ، آموزش سئو 7102نکات سئو ، سئو در سال  : کلیدیکلمات 

 

 


