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انتخــاب کلمــه ی کلیــدی مناســب مهــم تریــن کار بــرای شــروع فعالیــت در حــوزه وب اســت. کلمــات 
کلیــدی مــی تواننــد ورودی ســایت را هدفمنــد کننــد و باعــث ســود در کســب و کار اینترنتــی شــوند. در 

ادامــه بــه 10 نکتــه مهــم و کاربــردی بــرای انتخــاب کلمــه کلیــدی مــی پردازیــم.

Keywords چیست؟

 Serp ــا جســتجوی چــه کلماتــی در Keywords هــا کلمــات کلیــدی ســایت شــما هســتند. اینکــه شــما ب

ــرد. انتخــاب کلمــات کلیــدی قــدم صفــر  ــا اســتفاده از ایــن کلمــات صــورت میگی نمایــش داده شــوید ب
ســئو اســت. 

ــد  ــد انجــام دهی ــه بای ــن کاری ک ــن و اولی ــم تری ــد مه ــی گیری ــئو م ــه انجــام س ــم ب ــه تصمی ــی ک زمان
انتخــاب کلمــات کلیــدی مناســبی اســت کــه بتوانیــد عملیــات ســئو را بــه کمــک آن هــا پیــش ببریــد. 
دقیقــا مثــل ســاختن یــک ســاختمان. زمانــی کــه شــما مــی خواهیــد یــک ســاختمان بســازید مهــم تریــن 
قســمت در ســاخت ســاختمان پایــه هــای ســاختمان اســت. مــی تــوان گفــت در ســئو هــم مهــم تریــن 

بخــش انتخــاب کلمــه کلیــدی اســت زیــرا پایــه کار شماســت.
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10 نکته برای انتخاب کلمه کلیدی مناسب:
1. انتخاب کلمه کلیدی از دید مخاطب

ــه  ــد کــه در رابطــه ب ــاز داری ــی نی ــه خدمات ــه ب ــد ک ــد. تصــور کنی ــرار دهی ــان را جــای مخاطــب ق خودت
کســب و کار شماســت. کســانی کــه هنــوز ســایت ندارنــد و قصــد دارد ایــن مراحــل را تــازه شــروع کننــد 
بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد. بــه طــور مثــال در زمینــه فــروش امــاک کاربــران شــما هیــچ گاه کلمــه ی 
ســایت آنایــن فــروش امــاک ، ســایت آنایــن فــروش آپارتمــان را جســتجو نمــی کننــد. ممکــن اســت 
شــما تصــور کنیــد ایــن کلمــات ، کلمــات مناســبی هســتند و روی ایــن کلمــات خودتــان را ســئو کنیــد و 
در آخــر مــی بینیــد کــه نتیجــه مطلوبــی نگرفتیــد. کلمــه ای کــه مــردم جســتجو مــی کننــد خریــد خانــه 

در جــردن ، اجــاره ی ارزان خانــه و کلمــات ایــن چنینــی اســت.
پــس کلمــه ی کلیــدی کلمــه ای اســت کــه کاربــر جســتجو مــی کنــد. شــما بایــد بــه عنــوان مخاطــب 
جســتجو کنیــد و کلمــات کلیــدی را بــه ایــن صــورت پیــدا کنیــد. مــی توانیــد بــا پــرس و جــو از همــکاران 
، دوســتان و اطرافیانتــان کلمــات کلیــدی پیــدا کنیــد. از آن هــا بپرســید اگــر در زمینــه کســب و کار شــما 

احســاس نیــاز کنــد چــه کلماتــی را جســت و جــو مــی کنــد. 

2. لیستی از کلمات

ــس از  ــان را پ ــه خودت ــوط ب ــدی مرب ــات کلی ــه کلم ــن اســت ک ــد ای ــد انجــام دهی ــه بای ــری ک کار دیگ
ــد. ــاد کنی ــان ایج ــرای خودت ــوص را ب ــت مخص ــن لیس ــد و ای ــت کنی ــردن لیس ــتجو ک جس

بیشتر بخوانید: سه درس مهم بازاریابی در نوشتن کتاب
 

Long tail keywords .3 یا کلمات کلیدی طوالنی

بعضــی افــراد تصــور مــی کننــد کلمــات کلیــدی کوتــاه تــر بازدهــی بیشــتری دارد. فقــط کافیســت کلمــات 
ــر هســتند وبازدهــی  ــر هدفمندت ــی ت ــد شــد کــه کلمــات طوالن ــد متوجــه خواهی ــدی را بررســی کنی کلی
بهتــری خواهنــد داشــت. بــه طــور مثــال بــاز هــم مثــال امــاک را بررســی کنیــم؛ شــما مــی توانیــد روی 
کلمــه امــاک فعالیــت کنیــد و ببینیــد کــه نتیجــه ای کــه مــی خواســتید را نمیگیریــد و هــم چنیــن مــی 
توانیــد روی کلمــات اجــاره خانــه در جــردن و یــا هــر محلــه ای کــه در آن فعالیــت مــی کنیــد ســئو انجــام 
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دهیــد و نتیجــه بهتــری بگیریــد. مشــاهده مــی کنیــد کــه ایــن کلمــات کلمــات طوالنــی تــر و 4 بخشــی 
هســتند.

 بــا ایــن وجــود مزیــت اصلــی آن هــا در مقایســه بــا کلمــات کوتــاه ایــن اســت کــه ســئو روی کلمــات 
طوالنــی ســاده تــر اســت و مــی بینیــد کــه خیلــی راحــت تــر بــه نتیجــه خواهیــد رســید نســبت بــه یــک 

کلمــه ی یــک بخشــی. 
مزیــت دیگــر کلمــات طوالنــی، دقیــق تــر بــودن آن هاســت. شــما مخاطبــی را بــه دســت مــی آوریــد کــه 
دقیقــا بــه دنبــال خدمــات شــما مــی گــردد. بــه طــور مثــال کســی کــه خریــد خانــه در جــردن را جســتجو 

مــی کنــد دقیقــا مخاطــب شــما اســت.
 

Adwords 4. استفاده از ابزار گوگل

 keyword ابــزار فــوق العــاده ای بــرای تبلیغــات در ســطح گــوگل اســت. ابــزاری بــه اســم Adwords گــوگل
planner وجــود دارد کــه در گذشــته بــه اســم keywords tools در گــوگل Adwords آن را مــی شــناختیم.

امکانات keyword planner بسیار بیشتر از گذشته شده است.
شــما بــا قــرار دادن لیســتی کــه از کلمــات کلیــدی تهیــه کردیــد در keyword planner متوجــه مــی شــوید 
ــه طــور  کــه ایــن کلمــات چــه تعــداد در مــاه و در ســال جســتجو مــی شــوند و ارزش ایــن کلمــات را ب
کامــل در مــی یابیــد. لیســت تهیــه شــده ی خودتــان را بــا اســتفاده از ابــزار گــوگل Adwords بررســی کنیــد 

و نتیجــه را جلــوی کلمــات کلیــدی یادداشــت کنیــد و در آخــر کلمــات کلیــدی مهــم تــر را مجــزا کنیــد.
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trend 5. آمارگرفتن با گوگل

گــوگل trends بــه شــما مــی گویــد چــه کلمــات کلیــدی بیشــتر جســتجو مــی شــوند. ایــن ابــزار در زبــان 
ــات  ــت اطاع ــرای دریاف ــوگل trend ب ــما در گ ــوی نیســت. ش ــان انگلیســی ق ــدازه ی زب ــه ان فارســی ب
کلمــات بایــد خودتــان کلماتــی را کــه مــی خواهیــد میــزان اهمیــت آن هــا را بدانیــد وارد کنیــد و میــزان 

جســتجوی آن هــا را مشــاهده کنیــد.
 

6. سئو کردن سایت برای صفحات داخلی

ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید کــه شــما نمــی توانیــد تمــام کلمــات کلیــدی مــورد نظرتــان را بــرای 
صفحــه اصلــی ســئو کنیــد. ســعی کنیــد بــرای هــر کلمــه صفحــه ای جداگانــه تشــکیل دهیــد. 

زمانــی کــه مــی خواهیــد کلمــه ی کلیــدی خــود را انتخــاب کنیــد، بــرای ایــن کلمــات صفحــات جداگانــه 
ای طراحــی کنیــد مخصوصــا زمانــی کــه موضوعــات متفاوتــی دارد بایــد زمانــی را بــرای بهینــه ســازی 
ــرای آن هــا اختصــاص دهیــد. بهتــر اســت بدانیــد صفحــات داخلــی بــرای بهینــه ســازی  ــه ای ب جداگان

کلمــات کلیــدی خیلــی بهتــر هســتند. در نتیجــه کلمــات کلیــدی خــود را بــر ایــن مبنــا انتخــاب کنیــد.
 

7. بررسی سایت رقبا

بــا جســتجوی کلمــات کلیــدی خــود متوجــه مــی شــوید کــه نمونــه هــای ســایت شــما وجــود دارد کــه 
آن هــا رقبــای شــما هســتند. مــی توانیــد بــه ایــن وب ســایت هــا ســر بزنیــد. فقــط کافیســت کمــی کــد 
ــان شــما از چــه  ــا متوجــه مــی شــوید کــه رقیب ــا مشــاهده کــد هــای ســایت رقب ــد باشــید ب نویســی بل
کلمــات کلیــدی اســتفاده کــرده انــد و بــا قــرار دادن آن هــا در ابزارهــای معرفــی شــده ی بــاال مــی توانیــد 
میــزان اهمیــت کلمــات آن هــا را بررســی کنیــد و اگــر نتیجــه خوبــی داشــت شــما هــم در ایــن کلمــات 

بــا رقیبانتــان رقابــت کنیــد.

8. بهترین را انتخاب کنید

افــراد متخصــص خودشــان را درگیــر مــوارد بــی اهمیــت نمــی کننــد بــه جــای اینکــه 100 کلمــه انتخــاب 
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کنیــد 20 کلمــه هدفمنــد و کلیــدی انتخــاب کنیــد. افــراد متخصــص بــه راحتــی هــر کلمــه ای را انتخــاب 
نخواهنــد کــرد. حتــی انتخــاب یــک کلمــه تنهــا نیــز اشــتباه اســت. اینکــه ســعی کنیــد تنهــا در یــک کلمــه 
کلیــدی بــه حالــت ایــده آل برســید باعــث شکســتتان مــی شــود زیــرا میــزان ورودی ســایت وابســته بــه 

کلملــت کلیــدی مناســبی اســت کــه بــرای صفحــات مختلــف ســایت انتخــاب مــی کنیــد.
پیشــنهاد مــی کنیــم چنــد کلمــه کلیــدی مناســب انتخــاب کنیــد ایــن کار خیلــی بهتــر از انتخــاب هــای 
زیــاد و ضعیــف اســت. اگــر تمرکــز خودتــان را روی تمــام کلمــات قــرار دهیــد و بخواهیــد در تمــام آن هــا 

بهینــه ســازی انجــام دهیــد قطعــا بازدهیتــان بیــن تمــام ایــن کلمــات تقســیم میشــود.
کلمــات کلیــدی خیلــی بــا کیفیــت را پیــدا کنیــد و تمرکزتــان را دقیقــا روی ایــن کلمــات قــرار دهیــد و 
ســایت خودتــان را در ایــن کلمــات بهینــه ســازی کنیــد. بعدهــا مــی توانیــد کلمــات دیگــری پیــدا کنیــد 
و در آن کلمــات هــم ســایتتان را بهبــود دهیــد و بــه صفحــات اول گــوگل، ســایت خــود را منتقــل کنیــد.
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9. هدف

ــا  ــا قصــد داریــد در ســایت خــود فــروش داشــته باشــید؟ آی ــد. آی ــان را از ســئو ســایت بدانی هــدف خودت
ــا تمایــل داریــد اطــاع رســانی کنیــد؟  ــد ســازی کنیــد؟ آی تمایــل داریــد برن

بــه طــور مثــال بــرای برنــد ســازی بــا جســتجوی کلمــه ی یخچــال ســایت LG را مشــاهده خواهیــد کــرد. 
بعــد از ورود بــه ســایت مــی بینیــد کــه خریــد و فــروش زیــادی صــورت نمــی گیــرد و آن چیــزی کــه شــما 
مــی بینیــد ســایتی اطــاع رســانی اســت. بــه ایــن حالــت برنــد ســازی مــی گوینــد. LG ســعی کــرده اســت 

برنــد ســازی کنــد و نماینــده فــروش جــذب کنــد کــه بســیار هــم موفــق بــوده.
امــا اگــر قصــد داریــد اطــاع رســانی کنیــد بــه طــور مثــال بــرای اخبــار IT بایــد ســایتتان را ســئو کنیــد 

تــا بتوانیــد خبرهــای IT ســایتتان را اطــاع رســانی کنیــد. 
و حالــت ســوم کــه بیشــترین حالــت اســتفاده در اینترنــت اســت ، فــروش از طریــق اینترنــت مــی باشــد. 
اگــر تمایــل بــه فــروش داریــد حتمــا در نظــر بگیریــد کــه قبــل از کلمــات کلیــدی خــود کلماتــی مثــل 

خریــد و یــا فــروش را اضافــه کنیــد.
بــه طــور مثــال اگــر شــما فروشــنده دوربیــن هــای عکاســی هســتید بهتــر اســت کــه وب ســایت خــود را 

بــرای کلمــات کلیــدی خریــد دوربیــن عکاســی و یــا فــروش دوربیــن عکاســی ســئو کنیــد.
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10. به روز رسانی کردن کلمات کلیدی

ــرای تغییــر و انتخــاب کلمــات  نگــران انتخــاب درســت تریــن کلمــه کلیــدی در همیــن ابتــدا نباشــید. ب
کلیــدی بهتــر و بیشــتر همیشــه زمــان داریــد.

شــما مــی توانیــد آمارگیرهــای خیلــی قــوی روی وب ســایت خــود نصــب کنیــد و ورودی هــای ســایت 
خــود را بررســی کنیــد بــا ایــن کار مــی توانیــد ببینیــد کاربــران در ســایت شــما چــه جســتجوهایی انجــام 
ــد کلمــه هــای کلیــدی جســتجو شــده توســط  ــا مشــخص شــدن ایــن کلمــات مــی توانی ــد. ب مــی دهن
کاربــران را هــم بــه لیســت کلمــات کلیــدی خــود اضافــه کنیــد و در آینــده بــرای ایــن کلمــات هــم بهینــه 

ســازی انجــام دهیــد.
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