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در تبلیغات و بازاریابی وـجایگاه و اهمیت سئ  

 
 محسن رجبی نویسنده :

 www.HiWebmaster.ir ارائه :

 :خالصه
 تا ستا جستجو یموتورها یهاربات یبرا تیسا کردن ترفهمقابل و تردسترسقابل یراستا در یتالش سئو
 .میکن کسب را یباالتر یهارتبه میبتوان گوگل ازجمله جستجو یموتورها در
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این مقاله هستید از جایگاه سئو و لزوم آمدن سایت خود به صفحه اول گوگل آگاه  هشما دوست عزیزی که در حال مطالع مسلماً

ببینید که تصمیمی که برای رشد شغل و سایت خود در نظر  دقیقاًیم تا اکردهوجود برای شما آماری را در ادامه ارائه ینبااهستید، 
زمان  خواهید بود و با گذشت ترعقبی که دیرتر اقدام کنید، از رقبای خود اهرلحظهید یک تصمیم بسیار درست است و اگرفته

 .۲از قبل خواهد شد ترسختگل نیز بسیار کسب جایگاه مستحکم در صفحه اول گو
 

  :۱میلیارد کاربر 4.۱تعداد کاربران اینترنت در سراسر دنیا 

  4میلیارد سایت ۲.۲4ی موجود: هاتیساوبتعداد 

  ۱تریلیون صفحه ۲4۶در وب:  فردمنحصربهتعداد صفحات 

رد سایت، در درجه اول تعداد افرادی که از اینترنت استفاده میلیا ۲.۲4میلیارد کاربر اینترنت و  4.۱بار دیگر به آمار دقت کنید: یک
یت سابوکنند خود توجیه بسیار قوی است که برای معرفی خدمات و محصوالت خود به سایرین همین امروز برای داشتن یک یم

سایت ی و داشتن وباندازراهاگر میلیارد سایت موجود در اینترنت نیز نشان از آن دارد که  ۲.۲4اقدام کنیم اما در طرف مقابل وجود 
را بدون برنامه و هدف انجام دهیم هیچ جایگاهی نخواهیم داشت و فقط باعث از بین رفتن هزینه و زمان زیادی از ما خواهد 

 یم.بازکنشد. پس باید بدانیم چطور و چگونه جای سایت خود را، بین این تعداد سایت، 

ز موتورهای ا خود در اینترنت، موردنظرهای یتساموضوعات و  کردن یداپفراد دیگر برای مطمئن هستم شما نیز مانند بسیاری از ا
جویی بسیار باالیی در وقت و هزینه جستجو شما بین این تعداد هم باعث صرفه چراکهکنید گوگل استفاده می ازجملهجستجو 

 هدایت خواهید شد. موردنظریقاً به موضوع دقشود و هم سایت میباالی وب

                                                             
 .در این زمینه مطلع شویداعداد و ارقام بروز توانید از یم شدهیمعرفبا بررسی منابع  و است ۲4۹1این آمار و ارقام مربوطه به شهریور  ۲
۱ http://www.internetlivestats.com از آماری که  برخیدر خود گوگل که  است: یک سایت آماری با منابع دقیق و قابل استناد

 معرفی کرده است.منبع  عنوانبهاین سایت نماید، یماعالم 
4 http://www.internetlivestats.com 

 منبع آمار تعداد صفحات موجود در وب: ۱
https://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/ 
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از کاربران از  %9۰و تقریباً  ۲شودسایت با جستجو اشخاص در موتورهای جستجو آغاز میاز ترافیک یک وب %۹۶در حال حاضر 
جستجو در هر ثانیه و به  ۱۶،۶۶۶و تعداد جستجوهای کاربران در گوگل:  ۱کنندهای خود استفاده میگوگل برای جستجوی

 .هست 4میلیارد جستجو در روز 4.1عبارتی 
ی کنید و آن سایت متناسب با موضوع مربوطه هیچ جایگاهی در صفحه اول نتایج جستجو اندازراهحال اگر شما سایتی 

خود را در همان نتایج  موردنظراز کاربران نتیجه  %۹۲چراکه  نداشته باشد، ترافیک و بازدید بسیار زیادی را از دست خواهید داد
 دوم به بعد مراجعه نخواهند کرد.به صفحات  اصالًیداکرده و پصفحه اول 

 

 ثانیه در هراست که  هزار جستجویی 04یک جایگاه خوب در مقابل دیدگان  کردن دایپسئو تالشی برای 

 شود.توسط افراد مختلف در گوگل انجام می

 

ستقیم ص و مخاطبان ماز آن بودن در صدر نتایج جستجو چه تعداد بسیار باالیی از اشخا ترمهمسایت و بینید که داشتن وبیم
 به سایتتان هدایت خواهد کرد. شمارا موردنظر

باشند یم هاآنترین موضوع برای موتورهای جستجو نیز مانند هر شغل و سایت دیگری، مشتریان یاتیحی نوعبههدف و  ترینمهم
نند و موتورهای جستجو تمام کیممراجعه  هاآنکه این مشتریان همین اشخاصی هستند که روزانه برای جستجوهای خود به 

تعداد بسیار  ودباوج ؛ وها را متناسب با جستجو اشخاص به ایشان ارائه کنندیتساین ترمرتبطکنند تا بهترین و تالش خود را می
بندی بهبندی و رتها را دستهها، موتورهای جستجو بر اساس یک سری فاکتور و قوانین مشخص و البته سری، سایتباال سایت

کند نتایج مربوطه را در جواب ها ارسال میوقتی شخصی درخواستی را برای آن شدهانجامهای یبندرتبهکنند و بر اساس 
ارائه محدود هستند، طی های قابلها و رشتهدانشگاه مسلماًبگیرد،  در نظررا  هادانشگاهآزمون ورودی  مثالعنوانبه گردانند.یبرم

گاه توانند رشته تحصیلی و دانششده ایشان میهای حاصلشود و طبق رتبهای برای هر دانشجو مشخص میآزمون کنکور، رتبه
های شود، تعداد سؤاالت، ضریب دروس، جوابها سؤال طرح میروسی که از آنموردنظر خود را انتخاب کند، حال در این آزمون د

 اشتباه و ضرایب منفی و فاکتورهای بسیاری برای این تعیین رتبه وجود دارد.

                                                             
 .شودیمبا جستجو در موتورهای جستجو آغاز  هایتساوبترافیک آغازین  www.hubspot.com ۹۶%توسط  شدهارائهطبق آمار  ۲

۱ https://www.netmarketshare.com 
 

و باالی نتایج جستج یتوضیحات مختصر با ارائهرا جستجو کنید، خود گوگل  "How many Google searches"اگر در گوگل عبارت  4
 .کندیم ارائهاین آمار را 
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یی کافی نیست و با علم به سئو و آشنایی با قوانین و فاکتورهای مهم موتورهای جستجو تنهابهسایت داشتن یک وببنابراین 
وتورهای ی مهارباتکردن سایت خود برای  ترفهمقابلو کردن  تردسترسقابلخود در راستای  تالشها، بندی سایتتبهبرای ر

 های باالتری را کسب کنیم.دهیم تا در نتایج موتورهای جستجو ازجمله گوگل بتوانیم رتبهجستجو انجام می
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