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محتوای این ایبوک با استفاده از تجربیات 
آقای پیمان خلیلی، مدیر و مشاور سئو و به 
همت تیم محتوای تریبون تهیه شده است.

مشاهده گفتگوی اینستاگرامی

https://www.instagram.com/tv/CKzMGrXjRkI/?utm_medium=copy_link


قبل از اینکه به ســراغ چیســتی کیورد ریســرچ (Keyword Research) برویم بهتر اســت کمی  در مورد کیورد 

(Keyword) یا همان کلمه کلیدی صحبت کنیم. 

کلمه کلیدی چیست؟
کلمــه کلیــدی، واژه یــا عبارتــی اســت کــه محتــوای شــما حــول محــور آن تهیــه می شــود. اگــر از دیــد ســئویی 

ــق  ــران از طری ــد کارب ــه می خواهی ــتند ک ــی هس ــان عبارات ــدی هم ــات کلی ــم، کلم ــگاه کنی ــه آن ن ــم ب بخواهی

سرچ در گوگل به صفحات شما دسترسی داشته باشند. 

ــواردی  ــن م ــد و از ابتدایی تری ــا می کنن ــایتی ایف ــر وبس ــئوی ه ــی  را در س ــش مهم ــدی، نق ــارات کلی ــن عب ای

هستند که برای ساختاربندی مناسب یک وبسایت، باید در نظر گرفته شوند. 

انتخاب عبارات کلیدی مناسب چه تاثیری بر سئوی سایت ما می گذارند؟
ــده باشــید و کیوردهــای مناســبی را مــورد  ــه کار وبســایتتان ســاختار مناســبی نچی اگــر در زمــان شــروع ب

هدف قرار نداده باشید آنطور که باید، نمی توانید در بهینه سازی آن موفق عمل کنید. 

بــا داشــتن یــک اســتراتژی درســت بــرای انتخــاب کلمــات کلیــدی هدفمنــد از مزایــای زیــر بهره منــد خواهیــد 

شد:

    ایجاد ساختار مناسب همیشگی برای وبسایت و سریعتر رتبه گرفتن در گوگل

    جلوگیری از به وجود آمدن محتوای تکراری (Duplicate Content) روی سایت

    ایجاد بستری مناسب برای فروش خدمات یا محصوالت

    افزایش ورودی ارگانیک و باالتر رفتن اعتبار وبسایت نزد موتورهای جستجو به خصوص گوگل

حــاال کــه دیــد بهتــری نســبت بــه اهمیــت کلمــه کلیــدی پیــدا کردیــد، می توانیــم بــه ســراغ معنــا و مفهــوم 

کیورد ریسرچ یا تحقیق کلمات کلیدی برویم. 

قبــل از تولیــد محتــوا (کــه هزینــه آن، عمومــا هــم کــم نیســت)، اگــر بــه خوبــی کیــورد ریســرچ انجــام نشــود 

تمــام ایــن هزینــه بــه بــاد خواهــد رفــت. پــس الزم اســت کــه بــا یــک اســتراتژی موفــق و ســاختار درســت، 

کلمات کلیدی مناسب را استخراج و سپس طبقه بندی نمایید.

البتــه کــه نســبت بــه وضعیــت هــر وبســایت، ایــن اســتراتژی متفــاوت خواهــد بــود. امــا بــرای اینکــه بتوانیــد 

استراتژی مناسبی بچینید الزم است در قدم اول انواع کلمات کلیدی را بشناسید. 

دســته بندی انــواع کلمــات کلیــدی را می تــوان در ۲ ســبک انجــام داد. یکــی براســاس تعــداد کلمــات و دیگــری 

براساس قصد و هدف کاربر.
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دسته بندی انواع کلمات کلیدی (بر اساس تعداد کلمه)

 Head keywords .۱ (تک کلمه ای): 

کلمــات اصــلی و هســته ی هر کــسب و کــاری هــستند که به طــور وســیعی توسـط کاربـران جســتجو

ــد  ــا ح ــه ت ــت. البت ــخص نیس ــا مش ــرچ آن ه ــر از س ــدف کارب ــتند و ه ــه ای هس ــا تک کلم ــوند. عموم می ش

ــران از ســرچ هــر عبــارت کلیــدی تک کلمــه ای را  ــه کمــک الگوریتــم رنک بریــن می توانیــد هــدف کارب ــی ب خوب

متوجــه شــوید. بــه علــت ســرچ بــاالی کاربــران و تــک کلمــه ای بــودن آن، رتبــه گرفتــن در ایــن نــوع از کلمــات 

کلیدی کار ساده ای نیست و نیازمند هزینه و زمان زیادی است. 

مثال: ماشین – خانه – لباس – کتاب – موبایل – خودرو

 

Body Keywords .۲ (۲ تا ۳ کلمه ای): 

کاربــر هــدف مشــخص تری نســبت بــه ســرچ عبــارات تک کلمــه ای دارد و بــه طبــع، میــزان رقابــت نســبت بــه 

دسته اول کاهش می یابد.

مثال: خرید خانه – قیمت خودرو – خرید کتاب – کتاب درسی – موبایل سامسونگ 

Longtail Keywords .۳ (+۴ کلمه ای):

ــر مشــخص تر اســت و شــانس رتبــه  ــه دو دســته ی دیگــر دارد. هــدف کارب  میــزان ســرچ کمتــری نســبت ب

گرفتن در این کلمات از آن جهت که رقابت کمتری دارند، بیشتر می شود. 

مثــال: قیمــت سنســور اکســیژن پرایــد – خریــد ماشــین دســت دوم – خریــد ویــال ارزان اقســاطی شــمال – 

poco x۳ خرید آپارتمان در منطقه ۲۲ – قیمت گوشی شیائومی نوت ۸ – قیمت

ت
قاب

، ر
رچ

س
م 

حج

سختی کلمات

عبارات تک کلمه ای

عبارات ۲ الی ۳  کلمه ای

عبارات ۴+  کلمه ای
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دسته بندی انواع کلمات کلیدی بر اساس قصد و هدف کاربر:

 

 :Informational keywords .۱

در ایــن مرحلــه قصــد کاربــر از ســرچ کلمه کلیدی، فقط کســب اطالعات دربــارۀ آن موضوع اســت. این کلمات 

کلیــدی درونشــان از عباراتــی مثــل چیســت، چطــور، کــدام یــا ... اســتفاده شــده اســت و معمــوال در نتایــج 

گوگل people also ask یا پاسخ های ویژه (feature snippets) را مشاهده خواهد کرد.

     چگونه تد (TED) را با زیرنویس فارسی ببینیم؟

     چطور بفــهمیم گرمازده شـدیم؟

     چطور حجم عکـس را کــم کنیم؟

     چرا یــخــچـال خــنک نـمی کـنـد؟

      کی سهام عدالت واریز می شود؟

:Transactional Keywords .۲

ــا  ــردن ی ــد ک ــد خری ــد، قص ــتجو می کن ــدی را جس ــات کلی ــوع از کلم ــن ن ــی ای ــر وقت ــه کارب ــن مرحل در ای

انجــام کاری را دارد. دقیقــا نــام یــک محصــول را ســرچ کــرده و آن محصــول را بــا محصــول دیگــری 

می کند.  مقایسه 

:Navigational Keywords .۳

 ایــن مــدل کوئــری زمانــی توســط کاربــر ســرچ می شــود کــه بــه دنبــال برنــد یــا وبســایت خاصــی باشــد. حتــی 

ممکــن اســت آدرس وبســایت را دقیقــا در گــوگل ســرچ نمایــد. حالــت دیگــر اســتفاده از ایــن نــوع کلمــات 

کلیدی برای زمانی است که دقیقا نام یک مکان را سرچ نماید؛ این مورد زمانی اتفاق می افتد 

Informational

Transactional

Navigational
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کــه کاربــر در نزدیکتریــن لحظــه بــه خریــد محصــول یــا اســتفاده از خدمــات یــک کســب و کار قــرار دارد. ایــن 

نــوع ســرچ در صفحــه ی نتایــج جســتجوی گــوگل (SERP) و عمومــا در قســمت لوکال پــک (Local Pack) هــم 

نمایش داده می شود. 

خــب حــاال کــه دیــد نســبی در مــورد چیســتی کلمــه کلیــدی و انــواع آن پیــدا کردیــد بهتــر اســت ســراغ ادامــه 

ماجرا برویم. 

اهمیت کیورد ریسرچ 
اکثــر پروژه هــای ســئو بــه ایــن صــورت پیــش می رونــد کــه چنــد کیــورد انتخــاب می شــوند، و تاییــد نهایــی آن 

توســط کارفرمــا، مدیــر مجموعــه و ســئوکار صــورت می گیــرد و ســعی بــر ایــن اســت کــه روی ایــن عبــارات 

موفقیت کسب کنند. 

مشــکلی کــه در ایــن روش انتخــاب کلمــات کلیــدی وجــود دارد، ایــن اســت کــه وقتــی کیــورد ریســرچ جامعــی 

ــش از  ــر بخ ــود دارد، ه ــان وج ــیل در صنعتت ــدر پتانس ــوید چق ــه نمی ش ــال متوج ــما اص ــود، ش ــام نش انج

ــده اند  ــرار داده ش ــدف ق ــه ه ــی ک ــر روی آن کلمات ــال اگ ــد و اص ــرچ دارن ــدر س ــما چق ــته بندی های ش دس

رتبه ۱ را کســب کنید، کســب و کارتان به سوددهی می رسد یا خیر؟

ــد بتوانیــد کیــورد ریســرچ جامعــی انجــام دهیــد و از طریــق آن بــه مقــدار حجــم ســرچ و میــزان ســهم  بای

ترافیک خود به تفکیک دسته بندی پی ببرید

اکثــر اوقــات بــه ســئو بــا دیــد فنــی نــگاه می شــود و بخــش مارکتینگــی ســئو خیلــی جــدی گرفتــه نمی شــود. 



۶

در واقـع این کیورد ریسـرچ، تحقیق بازار سئو محسوب می شود و شـما باید بتوانید به تیم سـئو و کارفـرما 

نشـان دهید که این بازار چقدر پتانسیل دارد و هر بخش، چقدر از سهم بازار را از آن خـودش مـی نماید.

احتماال شما هم این مورد را تجربه کردید که بعد از ورود به سرچ کنـسول و انتخاب صفحه ی موردنظر، به 

جای اینکه از ۲ الی ۳ کلمه کلیدی که مشخص کرده بودید، ورودی بگیرید؛ احتماال از صدها و شاید هـزاران 

کیورد دیگر ورودی می گیرید.

 این مسئله به خوبی نشان می دهد که باید رویکرد متفاوت و جدی تری نسبت به کیورد ریسرچ داشته باشید.

احتمال اینکه پروژه ای از ابتدا دست شما باشد، بسیار کم است و پروژه ی سئویی پیش روی شما قبال توسـط 

شخص دیگری پایه ریزی و انجام شده است. در اکثر اوقات کیورد ریسرچ جامع برای آن پروژه انجام نشده و 

به همیـن دلیل دقیقـا نمـی دانید که پتـانسیل کسـب و کار شـما در صنعـتی که فعـالیت می کنـید، از نظر 

سئویی در چه حدی است؛ و چقدر از سهم بازار را تصاحب کرده اید. تنها موردی که می توانید ببیـنید، ورودی 

گرفتن از یکسری عبارات کلیدی است.

بــرای درک بهتــر رونــد، یــک کیــورد ریســرچ جامــع کــه بــه تدویــن اســتراتژی منجــر می شــود نیــاز اســت. از 

ــا نگاهــی  ــار ب جزئیــات شــروع کنیــد و بــه کلیــات برســید و در نهایــت دوبــاره بــه ســمت جزئیــات، امــا این ب

درست و عمیق تر حرکت کنید.

از جزئیات به سمت کلیات بروید
فرض کنـید در صنعت گردشـگری مشـغول به کار هستید، یک شهر خاص را انتـخاب می کنید، حجـم سرچ 

کلـمات کلیدی مرتبط با این شهر را برای وبسایت خود محاسبه می کنید و متـوجه میشوید که اصال سهم 

ترافیکی برای این شهر ندارید!

باید تمامی  موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:

۱. آیا رتبه مناسبی روی کلمات مرتبط با این شهر خاص در صفحه نتایج گوگل دارید؟

۲. آیا بیزینس شما خدمات یا محصوالت مناسبی را برای این شهر خاص ارائه می کند؟

مثـال اگر در صـنعت هتل کار می کنید، پس از بررسـی های الزم متـوجه می شوید که کاربران زیادی به دنبال 

رزرو هـتل در یک شهر در شـمال کشور هسـتند اما کسب و کار شـما تعـداد هـتل های زیادی را در آن شهر 

پوشش نداده است. در این حالت شـما به این نتیجه می رسید که بر اسـاس نیاز کاربران، مناسـب است که 

تعداد هتل بیشتری را در آن شهرها پوشـش دهید، چون این کار برای شما سودآور و ارزشـمند است. حتما 

پیش خودتان فکر می کنید که این کار چه ارتباطی با کیورد ریسرچ و یا سئوی یک سایت دارد؟ 

مدت هاســت کــه ســئو بــه لینک ســازی و اســتفاده از کلمــات کلیــدی محــدود نشــده و اگــر بخش هــای 

ــن  ــند، ای ــاط باش ــم در ارتب ــی باه ــه خوب ــد ب ــس نتوانن ــم بیزین ــی و تی ــش فن ــئو، بخ ــم س ــل تی ــف، مث مختل

موفقیت پایدار نخواهد بود.
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چگونه کیورد ریسرچ انجام دهیم؟
در ایــن مرحلــه share of voice یــا همــان ســهم ترافیــک یکــی از عوامــل مهمــی  اســت کــه باید بررســی شــود، 

و بعــد از آن بــه ســراغ فراینــد انجــام یــک کیــورد ریســرچ اصولــی و اینکــه ســهم ترافیــک چطــور می توانــد بــه 

ما کمک کند خواهیم رفت.

مراحل کیورد ریسرچ

۱.  انتخاب موضوع 

نحــوه انتخــاب ایــن موضوعــات بایــد مجمــوع فرضیــات خودتــان، نیــاز کســب و کار، بررســی رقبــا و ... باشــد. 

ســایت های رقیــب شــما یکســری دســته بندی دارنــد و می توانیــد در مرحلــه اول از آن هــا کمــک بگیریــد، اگــر 

و  کنیــد  وارد  کنســول  ســرچ  در  را  آن هــا   URL آدرس  دارد،  قبــل  از  دســته بندی  هــم  شــما  وبســایت 

ببینیــد بــا چــه کوئری هایــی ورودی میگیریــد. آن هــا را هــم بــه مجموعــه کلمــات اضافــه کنیــد. بــه کمــک ایــن 

موارد می توانید یکسری دسته بندی اولیه برای شروع فرایند کیورد ریسرچ انتخاب کنید.

همچنیــن می توانیــد از ابزارهــای مختلــف کمــک بگیریــد. مثــال الکســا بــرای اســتخراج کلمــات کلیــدی رقبــا 

ــه  ــد از چ ــد و ببینی ــب را وارد کنی ــه رقی ــش audience overlap tool دامن ــت در بخ ــت. کافیس ــب اس مناس

کیوردهایــی ورودی می گیــرد. در ایــن بخــش می توانیــد موضوعــات اصلــی و ســهم ســرچ آن هــا را مشــاهده 

کنیــد تــا بتوانیــد بــرای مرحلــه ی اصلــی کیــورد ریســرچ آمــاده شــوید. (ایــن فراینــد حــدود ۱ هفتــه الــی ۱ مــاه 

بسته به حجم کسب و کارتان طول خواهد کشید.)

۲.  تهیه ی لیست کیورد برای هر دسته بندی

پس از گزینش دســته بندی های مناســب (حدود ۲۰ الی ۳۰ موضوع بســته به حجم کسب و کار) حاال وقت آن 

ــه طــور مجــزا کیــورد اســتخراج نماییــد. وقتــی گفتــه می شــود کیــورد  ــرای هــر دســته بندی ب رســیده کــه ب

ریســرچ بایــد جامــع باشــد منظــور واقعــا "جامــع" اســت. یعنــی تــا آنجایــی کــه می شــود بایــد پیــش برویــد 

و هیــچ کیــوردی را از قلــم نیندازیــد. آنقــدر بایــد ایــن فراینــد را ادامــه دهیــد کــه بــرای هــر دســته بندی یــک 

مــی لبــاس  فروشــگاه  یــک  مارکتینــگ  نیــچ  بــرای  (مثــال  باشــید.  داشــته  بلندبــاال  لیســت 

 توانید به ۵۰۰۰ کلمه هم برسید.)

شــاید بــه نظــر شــما ایــن کار ســخت و بیهــوده بیایــد، ولــی اگــر یکبــار ایــن کیــورد ریســرچ جامــع را انجــام 

دهیــد اســتراتژی و مســیر  ۱ الــی ۲ ســاله کســب و کار شــما بــه خوبــی مشــخص خواهــد شــد. و پــس از چنــد 

هفته کیورد ریسرچ شما یک لیست چندهزارتایی از کیوردهای کاربردی کسب و کارتان را دارید.

وقت آن رسیده است که به سراغ مرحله بعدی کیورد ریسرچ برویم.
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۳.  دسته بندی کلمات 

در این بخش شما باید بتوانید حجم زیاد کلمات را دسته بندی نمایید. این مرحله بسیار اهمیت دارد، از این 

جهـت که باید بتــوانید این کلمـات را از زوایـای مختلف بررسی و دسـته بندی کنید. مثــال اگر یک فروشـگاه 

اینترنتی در زمینه ی فروش لباس دارید، باید کیوردها را از لحاظ جنسیت، برند، سـایز، رنگ، مدل و .... دسته

 بندی نمایید تا بتوانید به دید خوبی رسیده و حجم زیاد کلمات را تحت کنترل در بیاورید.

مبحث مهمی که در دسته بندی کلمات باید به آن توجه کنید مبحث نیت کاربر از سرچ هر عبارت کلیدی است. 

       آیا مجموعه ی کلمات کلیدی، کلمات transactional هستند؟ (کلماتی که نزدیک به خریدند) 

       آیا کلمات از جنـــس informational هستنـــد؟ (در این صـــورت کاربر باید به ســـمت وبـالگ سـایت شــما 

هدایت شود.)

       آیا کاربر واقعا به دنبال خرید یک محصول است؟

اینجاست که مبحث intention یا هـمان نیت کاربر اهمیت پیدا میکند، چون کامال مشخص می کند که در این 

اســتراتژی شما باید به کدام سمت حرکـت کنید؛ و اولویت کدام دسـته از کلمات برای کسـب و کار شما بیشتر 

خواهــد بود. پس از بررسـی جزء به جزء کلمـات در هر دسـته بندی نسـبت به نـیت کاربر، می توانـید وارد مرحله 

بعدی شوید.

۴.  پیدا کردن حجم سرچ و سختی کلمات

برای یــــافتن سخــــتی کلمــات می توانـید از ابزارهـای مختــلفی کمـک بگیرید. ابزار KWFinder برای این  کار 

مناسب است. 

برای محاسبه ی حجم سرچ هم پیشنهاد ما به شما پنل گوگل ادوردز (کیورد پلنر) است. به کمـک این دو ابـزار 

می توانید حجم سرچ و سختی هر کلمه کلیدی را مشخص نمایید.

احتـماال شـما هم با این مشکل روبه رو شده اید یا شنیده اید که حجم سرـچ گفته شده توسـط این ابزارها با 

واقعیت برابر نیست، برای رفع این مشکل چه کاری باید انجام دهیم؟

برای اینــکار الزم است یک آنالیز کلی داشـته باشید، و حـدود ۸ تا ۱۲ برابر (بطـور میانگین) بیشـتر از حجـم 

سـرچ گفتـه شده را، در نظر بگیـرید تا بتوانید دیـتای دقیق تری داشته باشید. در حـالت کلی بـرای باال بـردن 

دقـت این دیـتا نباید روی عدد آن متـمرکز شوید؛ بلکه باید روی نسـبت و درصد اتکا نمایید تا یک داده ی قابل 

اعتماد بدست آورید.
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در ادامه باید اکسلی تهیه نمایید که حداقل شامل موارد زیر باشد:

حاال یک دیتای عظیم و دقیق از کلمات کلیدی دارید که باید با بررسی آن ها، به یک جمع بندی مناسب برسید. 

۵.  مشخص کردن سهم ترافیک رقبا

هـدف نهایی از بدست آوردن حجم سرچ، تخمین سهم ترافیک کسب و کارتان نسبت به رقباست.

اینجـاست که اهمـیت SOV نمـایان می شود. به کمک SOV و بررسی رقـبا باید بتـوانید پوزیشـن خود و رقـبـا را 

استخراج نموده و حتی وضعیت پوزیشنینگ کسب و کارتان در آینده را هم تخمین بزنید.

بـرای بـررسـی رتبـه رقـبا می تـوانید از ابزار نـردبون اسـتـفاده کنید که به نسـبـت ابـزارهـای مشـابه خـارجی 

قیـمت بسیار کمـتر و معقـول تری دارد و روی IP ایـران، دیتای مورد نظر رو جمـع آوری می نماید. به کـمـک 

نـردبون می تـوانید دامنه رقبا را مشخص کنید، تمامی کیوردهای موردنظر را در نردبون ثبت کنید و تمامی 

اتفاقاتی که در SERP به صورت روزانه می افتد را رصـد کنید و تمـامی  این دیتـا را ذخیره کنید و یا حتی از آن ها 

خروجی اکسل بگیرید.

نردبون این دیتا را برای دو حالت دسکتاپ و موبایل به صورت کامال مجزا ارائه می نماید.

سختی کلماتدسته بندی هاحجم سرچکلمات کلیدی

https://www.triboon.net/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C/?utm_source=KeywordResearch&utm_medium=Ebook&utm_campaign=TriboonEbook02
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خیلی مهم است که از تمامی  این موارد استفاده نمایید تا در نهایت به شاخص SOV یا visibility برسید. 

فرامــوش نکنیــد کــه اگــر فقــط و فقــط بــه پوزیشــن در ایــن مســیر توجــه کنیــد، آنالیــز شــما درســت و دقیــق 

ــا ۵ هســتید  ــد، روی ۳۰۰ کیــورد رتبــه ی ۱ ت ــه عنــوان مثــال، فــرض کنیــد کــه ۱۰۰۰ کیــورد داری ــود. ب نخواهــد ب

ــر  ــه از نظ ــد ک ــور نمایی ــت تص ــن اس ــورت ممک ــن ص ــت. در ای ــم اس ــورد، ک ــن ۳۰۰ کی ــرچ ای ــم س ــی حج ول

پوزیشــنینگ وضعیــت ســایت و در نهایــت وضعیــت ســئوی شــما مطلــوب اســت، امــا کلمــات ارزشــمندی 

وجود داشته باشند که هنوز روی آن ها رتبه مناسبی نگرفته اید و سرچ باالیی دارند. 

CTR و SOV، Visibility شاخص

بایــد بتوانیــد بــا بررســی حجــم ســرچ، عبــارات کلیــدی مهــم کــه بــرای کســب و کارتــان در اولویــت هســتند را 

پیــدا کــرده و روی آنهــا تمرکــز کنیــد. در واقــع بــه کمــک SOV شــما متوجــه می شــوید کــه در ایــن حــوزه شــما 

چقدر در نتایج سرچ حضور دارید؟

بعد از این موارد است که نرخ کلیک (CTR) وارد بازی می شود. الزم است برای کلمات کلیدی، CTR را محاسبه 

نمایید. مثال اگر روی عبارتی رتبه ۱ را دارید، CTR محاسبه شده برای آن ۴۰٪ باشد.

از مجمــوع حجــم ســرچ + ســهم ترافیــک(             + CTR عــددی بدســت می آیــد کــه Visibility (شــانس نمایــش 

صفحــه موردنظــر بــه کاربــران را تخمین می زند) را محاســبه می نمایــد و از ۱ تا ۱۰۰ امتیازی را به شــما می دهد. 

حواســتان باشــد کــه ایــن امتیــاز بــه معنــی درصــد نیســت و یــک عــدد اســت. (بــه کمــک ابزارهــای مختلــف 

میتوانید CTR را محاسبه نمایید.)

(SOV
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نکته: SOV با سهم بازار رابطه مستقیم دارد.

برای مبحث visibility موارد زیر دخیل هستند:

(Volume Search) ۱. حجم سرچ

(Average Position) ۲. میانگین جایگاه

(CTR) ۳. نرخ کلیک

از مجموع این ۳ شاخص عددی بدست می آید که به آنvisibility  گفته می شود و با عددی بین ۱ تا ۱۰۰ نمایش 

داده می شود. در واقع این شاخص در انتها یک عدد به شما نمایش می دهد.

مثال عـدد بیزینس شما از ۱ تا ۱۰۰ عـدد ۲۰ است و بیـزینس رقیـب شـما عدد ۳۵ را دارد. (توجه داشته باشید که 

این شاخص عدد است و درصد نیست. خیلی وقت ها این شاخص با درصد اشتباه گرفته می شود.)

 اگر بخواهید به درصد برسید، با شاخص Share Of Voice مواجه هستید.

بر مبنای حجـم ترافیـک کلـی می توانید نسـبت بگیرید تا بتوانید در نهایت به درصـد برسید. مثال ممـکن است 

عدد visibility شما ۲۰ باشد و سهم ترافیکتان پس از محاسبه ۲۵درصد بدست بیاید. 

SOV شـاخصی است که به تـازگی وارد بـازار نشـده و قدمت دارد و در بخش مارکتینگ از آن استفاده می شود. 

اکثر بیزینس ها برای اینکه بدانند در برابر رقـبا چه سهمی  در بازار دارند و چقـدر روی برندینگ خود کار کردند، از 

این شاخص استفاده می کنند. SOV همبستگی مثبتی با سهم بازار دارد.  

به همین دلیل اگر شما SOV باالیی داشـته باشید، سهـم بازار باالیی هم خواهید داشت و در نتیـجه فروشتان 

بیشتر می شود. ممکن است از دید عموم این موارد جزئی از SEO به حساب نیایند و به همین دلیل در سازمان 

هـم به چالش های بزرگی بربخورند. اما در این حالت نه از پتـانسیل آن استفاده درستی می شود و نه آنطور 

که باید به آن اتـکا می کنند. هـنگامی  که شما این گـزارش را تهیه می کنید نزد تیم سئو و مارکتینگ اعتباری 

بدسـت می آورید و کمک می کنید تا تیم مارکتینگ و کل بیـزینـس متـوجه شوند که در چه وضـعـیتی قـرار 

دارند و آیا اصال مسیر درستی را پیش گرفتند یا خیر؟

یکی دیگر از مزیـت هایی که برای شما به عنوان کارشـناس سئو دارد، این است که در این حـالت اگر سـهم بازار 

کسب و کار ۲ درصد بود، کارفرمای شـما نمی تواند انتظار اینکه ۳ ماهـه به رتبه خوبی برسد را داشـته باشـد و 

این بـاعث می شـود یک دید منـطقی نسبت به زمان رسیدن به رتبه دلخواه خود روی عبـارات کلیـدی را داشته 

باشد.  البته الزم به ذکر است که این پروسـه امکان دارد حتی ۲ سـال هم زمـان ببرد. اما یک سری میان بر برای 

کاهـش این زمـان وجود دارد که نیازمند همراهـی از سمـت دیگر کانال های دیجیـتال مارکتــینگ است.

به عنـوان مثال داشتن سوشال مدیای قوی برای کسب و کار و داشتن یک برند منشن قوی.

این تمـام فـرایندی است که از کیورد ریسـرچ شـروع شده تا به گـزارش SOV میرسد. در ادامـه در مـورد مزایای 

SOV صحبت می کنیم تا بدانید در چه بخش هایی می تواند کمک کننده باشد.
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SOV مزایای

پس از اســتخراج SOV کار شــما به عنوان یک کارشــناس SEO شــروع می شــود. به کمک این گزارش باید تمام 

مشکالت بیزینس را پیدا و رفع کنید. اما چطوری؟ اجازه دهید با ذکر یک مثال شروع کنیم.

بــه عنــوان مثــال، می بینیــد کــه در یــک دســته بندی خــاص ســهم بــازار شــما خیلــی کــم اســت و در یــک دســته

 بنــدی دیگــر ســهم بــازار باالیــی داریــد. اینجاســت کــه بایــد بتوانیــد ایــن وضعیــت را تحلیــل کنیــد تــا در نهایــت 

بتوانید استراتژی مناسبی را طراحی نمایید. در اینجا می توانید از ماتریس SWOT کمک بگیرید. 

SWOT ماتریس

نقــاط قــوت و ضعــف، تهدیدهــا و فرصت هــا را پیــدا نماییــد و ببینیــد چــرا ســهم بازارتــان در برخــی از دســته

 بندی هــا کــم اســت. آیــا بــه لحــاظ تامیــن محصــول مشــکل داریــد؟ آیــا از نظــر قیمت گــذاری مشــکل داریــد؟ 

آیــا بــه خوبــی پرومــوت محصــول انجــام نشــده اســت؟ آیــا رقیــب شــما پروموشــن بهتــری انجــام داده اســت؟ 

اگر اینطور است باید با مدیرمارکتینگ یا مدیرمحصول صحبت کنید و این مشکالت را برطرف نمایید.

آیــا تجربــه کاربــری ســایت مشــکل دارد؟ آیــا CRO به مشــکل خورده اســت؟ یــا به هــر دلیلی نمی توانیــد رضایت 

کاربر را جلب کنید؟ شاید بپرسید این موارد چه ارتباطی به یک کارشناس سئو دارد؟

ــر دارد و چــون در قیــف  ــت کارب ــه رضای ــژه ای ب ــد در حــال حاضــر گــوگل توجــه وی همانطــور کــه اطــالع داری

فــروش، شــما در بخــش انتهایــی قیــف هســتید (جایــی کــه کاربــر دقیقــا قصــد خریــد دارد)، مهــم اســت کــه 

همــه مــوارد بــه خوبــی رعایــت شــده باشــند. شــما نمی توانیــد روی یــک صفحــه یــا کلمــه کلیــدی صرفــا فقــط 

از دید سئو کار کنید ولی تامین محصول درستی نداشته باشید.

فاکتورهای مثبتفاکتورهای منفی

ی
ی داخل

فاکتورها
ی

ی خارج
فاکتورها

W
نقاط ضعف

S
نقاط قوت

T
تهدیدها

O
فرصت ها
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فرض کنید در حـوزه امالک مشغول به کار هستید و شهـر خاصـی را تارگت کردید، باید بررسی کنید که سهــم 

بازارتان در این شهر خاص چقدر است؟ اگـر خیلی پایین است باید بررسـی کنید که بیزینس رقـیب شـما آیا در 

این بخش رتبـه مناسبی را به خود اختصـاص داده اسـت یا خیر؟ آیا آفـالین (Offline) کـار کـرده و کـل زنجیـره 

تامین آن شهر را از آن خود کرده است؟ آیا رقیب، سوشال مدیای قوی تری نسبت به شما دارد؟

در این حـالت واقعا توقع خیلی زیادی است که تصـور کنید تنها از طریق کانال SEO و با زدن بک لینک و بهبود 

سئوی داخلی صفحه و بهینه سازی سرعت، می توانید این رتبه را از چنگ رقیبتان در بیاورید. 

البـته که این موارد تاثـیرگذار هسـتند اما به تنهایی کافی نیسـتند. برای بررسـی تـمامی  این مـوارد میتـوانید از 

SOV کمـک بگیرید. باید در تک تک دسـته بندی ها عـمیق شـوید و برای هر عبـارت کلیـدی نیـت کاربر را به خوبی 

مشخـص نمایید. پس از استخراج نیت کاربر برای هر دسـته بندی از کلمات ممـکن است ببیـنید که مثال برای 

عباراتی که با خرید کـاربر سـروکار دارند، سهـم بازار کمی  دارید اما در بخشـی که کاربر به دنبال کسـب اطالعات 

است و اصطالحا کلمات informational هستند، سهم بازار باالیی دارید. 

این کـلیت چیـزی است که استـراتژی شما را می سـازد و وقتی تمامی مراحل باال را انجام دادید و نقاط قوت و 

ضعف را به خوبی بررسی کردید، نوبت استفاده از ماتریس SWOT و طراحی ساختار سایت می رسد. 

ابزارهای کیورد ریسرچ
این مـورد کامال طبق سـلیقـه خـودتـان است. مـی تـوانـید از هر ابـزاری که عـالقه دارید یا به آن دسترسی دارید 

استفاده کنید. قرار نیست تنهـا به یک ابزار تکیه کنید. اما در حـالت کلی ابزارهای پیشـنهادی ما KWFinder و 

Keyword- میـتوانید کمک بگیـرید و ابزار LSI برای یافتن عبارات کلیدی KWFinder  هستند.  از Keywordtool

tool هم میتواند کلمات کلـیدی متـرادف هـای مختلفی را روی تـعـداد زیـادی از کلمات به شــما بدهـد.  مـورد 

دیگری که مناسـب کار کیورد ریسرچ هست خود SERP گوگل و پنل گوگل ادز است. 

چگونه می توان با سایت های بزرگ وارد رقابت شد؟

پس از اینکه تمـامی کیوردها را اسـتخراج کردید و استـراتژی خود را طراحـی کردید، سـوالی که پیش می آید این 

اسـت که چقـدر احتـمال موفقـیـت داریم؟ و چطور میتـوانـیم به جنـگ سـایـت های بزرگ و پرقـدرتی همچون 

دیجیکاال یا دیوار برویم؟ 

این سـایت ها تعداد زیادی تامین کننده و محـصول دارند، شـرایط تحویل منـاسبی دارند و توانسـته اند اعتـماد 

بسیار زیادی از مخاطبانشان را جلب کنند. همچنین پشتـیبانی منـاسبی دارند و در وسعـت کل ایران خدمات 

ارائه می دهند. قطعا به سادگی نمی توانید تنها از طریق کانال SEO با امثال این سایـت های بزرگ مقابله کنید. 

پس چاره چیست؟ شما باید به سراغ کلمات کلیدی  بروید که آسانتر هستند و رقابت کمتری دارند. جایی که 

دیجیکاال یا دیوار یا .... توان رقابت با شما را ندارند. بله درست شنیدید! توان رقابت ندارند. 
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همانطــور کــه گفتیــم ایــن ســایت ها بســیار بــزرگ هســتند و طبعــا بــه همیــن دلیــل ضعف هــای فراوانــی 

ــد. بایــد نقــاط ضعفشــان را پیــدا کنیــد و از همــان بخش هــا اصطالحــا بهشــان حملــه کنیــد. بــه  هــم دارن

عنــوان مثــال دیجیــکاال نمی توانــد در ســطح خیلــی ریــز، مثــال در صنعــت پوشــاک صفحــه ایندکــس شــده 

ــا حتــی «کفــش  ــه قرمــز» ی ــارت کلیــدی مــورد نظــر شــما «کفــش دختران داشــته باشــد. فــرض کنیــد عب

ــد،  ــت کن ــدی رقاب ــات کلی ــز از کلم ــطح ری ــن س ــد در ای ــکاال نمی توان ــد. دیجی ــز» باش ــه قرم ــداس دختران آدی

ــا ایــن حــد دســته بندی و  ــرای ســایت های بــزرگ ایجــاد می شــود، نمی تواننــد ت چــون طبــق ســاختاری کــه ب

زیردسته بندی ایجاد کنند. 

اگــر وبســایت شــما یــک وبســایت تخصصــی در ایــن زمینــه باشــد، بهتــر اســت کــه از ایــن جنــس کیوردهــا 

استفاده کنید. ساختار URL و ساختار سایت را طوری طراحی کنید که به خوبی ایندکس (Index) شوند و از آن 

بهــره مناســب را ببریــد. اینجاســت کــه بــا رعایــت ایــن مــوارد، می توانیــد از دیجیــکاال جلــو بزنیــد و ســهمی  

از بازار را از آن خودتان نمایید. 

ــجمی   ــه ی منس ــما برنام ــگ ش ــم مارکتین ــید و تی ــته باش ــه داش ــی یکپارچ ــت فعالیت ــاز اس ــکار نی ــرای این ب

تدارک دیده باشد. البته باید مزیت رقابتی شما نسبت به سایرین هم کامال مشخص باشد. 

ــکاال  ــه دیجی ــبت ب ــما نس ــت ش ــد؟ مزی ــد کن ــما خری ــد از ش ــر بای ــرا کارب ــه چ ــید ک ــان بپرس ــا از خودت حتم

ــته  ــبی داش ــی مناس ــت رقابت ــا مزی ــد و واقع ــوال بدهی ــن س ــه ای ــبی ب ــخ مناس ــد پاس ــر بتوانی ــت؟ اگ چیس

باشید، قطعا گوگل هم این را درک خواهد کرد.

(BCG) کمک گرفتن از ماتریس بوستون
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در بازاریابی، ماتریسی هست به اسم بوستون که به آن BCG هم گفته می شود. می توانید از این ماتریس 

برای بخش کیورد ریسرچ هم کمک بگیرید. 

در این ماتریس، ما چهار بخش اصلی با نام های زیر داریم:

۱.ستـاره ها (سهـم بـازار باال، رشـد بـازار باال): سـتـاره هـا سـود و آینـده کسـب و کــارها را تضـمیـن مـی کننـد. 

۲.گـاو  شیـرده (سهم بازار باال، رشد بازار پایین): اگر فـروش این محصـوالت سـودآور باشـد می تواننـد ســود 

شــرکت و دیگــر فعــالـیـت هـای آن را از نـظـر مـالـی تـضـمـیـن کـنـنـد. ولــی نیــازی نیـســت که رویـشان 

سرمایه گذاری شود چون ممکن است بازگشت سرمایه نداشته باشند.

۳.سـگ ها (سهم بازار پایین، رشد بازار پایین): سودآور نیستند و عمال سهـم بازاری که در حال حاضر دارند را 

هم به سختی حفظ کرده اند.

۴.عالمـت سوال(سهم بازار پایین، رشد بازار باال): اگر اســتراتژی منـاسبـی داشـته باشید میتـوانیـد عـالمـت

 سوال ها را به ستاره ها و حتی گاو شیرده تبدیل کنید.

برای کلمات کلیدی ۴ حالت زیر را می توانیم داشته باشیم:

۱. حجم سرچ باال، رقابت پایین:  اینجـا شما با وضعـیت سـتاره ها مواجه هسـتید. بهتـرین کلمـاتی که شما 

باید به سمت آن بروید. این ستاره ها به مرور زمان می توانند وقتی که برندشان قوی شد و اعتبار سایت آن

 ها با گذشت زمان باالتر رفت. تبدیل به گاوهای شیرده شوند. 

۲. حجم سرچ پایین، رقابت پایین:  این حالت در ماتریس BCG به عنوان عالمت سوال نامگذاری شده است. 

باید بررسی کنید که آیا این کلمـات مناسـب هـدف قـرار دادن هسـتند یا خیر؟ اگر جواب بله است که حتما 

باید به سراغشان بروید.

۳. حجم سرچ پایین، رقابت باال:  تعجب نکنید! واقعا از این جنس کلمات دارید و قطعا به آن ها بر خواهید 

خورد. به ایـن ها در مـاتریس BCG وضـعیت سگ ها گفـته می شود. این کلـمات را باید کنار بگذارید و ابدا به 

سراغشان نرید.

۴. حجم سرچ باال، رقابت باال: این موارد را گاوشیرده می نامیم و باید حسابی مراقب باشید که موقعیت 

خود را از دست ندهند و بهتر بشوند.

 

اینجاـست که شما میتوانید با سایت قدرتمندی مثل دیجیکاال رقابت کنید. ولی باید بدانید که دقیقا چیکار 

می کنید و از کدام سمـت می خواهـید وارد شـوید. نبـاید رویـاپـردازی بیهـوده کنید و چـون وبسـایتی دارید و 

کارشناس سئو هستید، پس می توانید خیلی راحت و بدون دردسر همه  ی رقبای قدرتمند خود را پشت سر 

بگذارید. البته که در حالت کلی این امکان وجود دارد و هیچ چیزی غیر ممکن نیست. 
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کالم پایانی
بــه صــورت کلــی هرچــه ســایت شــما تخصصی تــر باشــد، گــوگل اعتبــار بیشــتری بــه شــما می دهــد. 

همانطــور کــه می دانیــد شــاخص e.a.t اخیــرا بــرای گــوگل اهمیــت زیادی پیــدا کرده اســت. در نتیجــه هرچقدر 

شما در حوزه کسب و کارتان تخصصی تر عمل کنید، موفق تر خواهید بود.

مثــال اگــر وبســایت شــما در حــوزه فــروش لبــاس اســت و تمــام مطالــب شــما در ایــن حــوزه هســتند، بــه 

مــرور زمــان شــما اعتبــار خوبــی در ایــن دســته بندی می گیریــد و بــه گــوگل هــم ثابــت می کنیــد کــه در ایــن 

حوزه قابل اعتماد هستید. 


