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تاثیر شبکه های اجتماعی بر سئو
تاثیر شبکه های اجتماعی در سئو (تاثیر شبکه های اجتماعی بر سئو)
در خصــوص تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی در ســئو (تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی بــر ســئو) ســایت
بیــان ایــن ســؤال کــه چگونــه شــبکه اجتماعــی بــر ســئو ســایت تاثیــر مــی گــذارد حائــز اهمیــت
است.شــبکه هــای اجتماعــی از مهــم تریــن عواملــی اســت کــه مــی توانــد توجــه کاربــران شــما را بــه
ســایتتان جلــب کنــد.

شبکه های اجتماعی که بسیار محبوب است شامل :

1 .1لینکدین
2 .2گوگل پالس
3 .3اینستاگرام
4 .4توییتر
5 .5فیس بوک
می باشد.

منظــور از شــبکه اجتماعــی اغلــب بســتر هایــی اســت کــه کاربــران در آن مــی تواننــد بــا دوســتان خود
در ارتبــاط باشــند .شــبکه هــای اجتماعــی معمــوال ً بســتری مناســب و قابــل اطمینــان جهــت اشــتراک
گــذاری منابــع و حــل ســؤاالت مــی باشــد  .لــذا بهتریــن فرصــت بــرای ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد
وبســایت خــود را کــه دارای محتــوای درخــور و مفیــد اســت در ایــن شــبکه هــا معرفــی کنیــد و از
تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی در ســئو (تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی بــر ســئو) شــگفت زده شــوید.
در این قسمت ما یک مثال کاربردی و مهم را بیان می کنیم :
فــرض کنیــد شــما یــک وبمســتر هســتید و وبســایتی در زمینــه فــرش و محصــوالت وابســته بــه آن
داریــد  ،شــما مــی خواهیــد آن را در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام معرفــی کنیــد و اقــدام بــه طراحــی
یــک تصویــر شــیک و زیبــا جهــت درج در پیــج تجــاری خودتــان مــی کنیــد .در ایــن هنــگام یکــی از
فالــوور هــای شــما کــه ســاکن شــیراز اســت ایــن تصویــر را مشــاهده مــی کنــد و دوســت دارد جهــت
مشــاهده اطالعــات بیشــتر بــه وبســایت شــما مراجعــه کنــد پــس چنانچــه شــما در کنــار ایــن تصویــر
آدرس هــای ســایت  ،شــماره پشــتیبانی و یــا ایمیــل ذکــر کــرده باشــید یــک گام بــه جلــو خواهیــد
رفــت بــه ایــن صــورت کــه ایــن فالــوور بــه وبســایت شــما ســر میزنــد و اطالعــات آن محصــول را
مشــاهده مــی کنــد و در صــورت مــورد پســند بــودن کاال اقــدام بــه ســفارش و پرداخــت مــی کنــد و
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چنانچــه ایــن محصــول مــورد پســندش نباشــد بــه دیگــر محصــوالت ســایت شــما ســر مــی زنــد و یــا از
وبســایتتان خــارج مــی شــود .کــه در ایــن قســمت دو حالــت پیــش مــی آیــد :
حالت اول  :با دیدن محصوالت دیگر سایت شما یکی را انتخاب می کند.
حالت دوم  :هیچ محصولی انتخاب نمی کند.

امــا نــکات مهمــی کــه در ایــن قســمت راجــب شــبکه هــای اجتماعــی قابــل توجــه اســت
بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
1 .1کاربــر (فالــور اینســتاگرام شــما کــه بــه واســطه درج لینــک اطالعــات بیشــتر در اینســتاگرام بــه
وبســایت شــما هدایــت شــده اســت ) ابتــدا یــک کلیــک بــر روی ســایت شــما انجــام داده اســت
کــه ایــن خــود جهــت اضافــه شــدن یــک بازدیــد بــه بازدیــد هــای ســایت هــا شماســت .
2 .2چنانچــه کاربــر کاالهــای منــدرج در وبســایت شــما را پســند کنــد بــه مشــتری وفــادار شــما تبدیــل
خواهــد شــد .
3 .3چنانچــه کاربــر محصــول را انتخــاب نکنــد و اقــدام بــه مشــاهده دیگــر محصــوالت کنــد یعنــی او
توانســته اســت بــه طــور مثــال بــه  6صفحــه وبســایت شــما ســر بزنــد و محصــوالت را نــگاه کنــد
و در واقــع بــه ایــن معناســت کــه کاربــر جمعـا ً  7صفحــه از وبســایت شــما را مــورد بازدیــد قــرار
داده اســت و بــه تعــداد بازدیــد از صفحــات وبســایت شــما  7تــا اضافــه خواهــد شــد .
4 .4فالــور اینســتاگرام شــما بــه مشــتری هــدف و گاهــا بــه یــک کاربــر ســایت شــما تبدیــل خواهنــد
شــد.
اگــر شــما بتوانیــد ایــن منــوال را در دیگــر شــبکه هــای اجتماعــی هــم انجــام بدهیــد تأثیراتــی کــه
در بــاال ذکــر شــد را در وســعت و تعــداد بیشــتری تجربــه خواهیــد کــرد
امــا شــاید بــرای شــما هــم ســؤالی بــه وجــود بیایــد کــه تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی در ســئو (تاثیــر
شــبکه هــای اجتماعــی بــر ســئو) چیســت؟
شــبکه هــای اجتماعــی بــه دو صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم روی ســئو ســایت شــما تاثیــر گــذار
اســت.
از تاثیرات مستقیم شبکه های اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره نمود :
• الیک کردن برند شما در فیس بوک
• اگــر کاربــران فیــس بــوک برنــد شــما را الیــک کننــد نشــان از فعالیــت مــورد پســند کاربــران
داریــد
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• تعداد فالور هایی که برند شما را منشن نموده اند .
منشــن نمــودن بــا اینکــه جنبــه تبلیغاتــی نیــز دارد ســبب مــی شــود کــه کاربــران دیگــر بــه راحتی
شــما را بیابنــد و بــا شــما آشــنا شــوند و مهــم تــر اینکــه بــک لینــک ســازی هــم انجــام شــده اســت.
یکــی از مــوراد مهــم در ســئو ایــن اســت کــه شــما در شــبکه هــای اجتماعــی مختلــف بــه صــورت
منشــن شــده صــدا زده مــی شــوید.
• تعداد بازدید از بک لینک ها ی شما در شبکه های اجتماعی
همانطــور کــه در مثــال بــاال ذکــر کردیــم افــراد مختلــف مــی تواننــد بــا اســتفاده از لینکــی بــرای
اطالعــات بیشــتر قــرار داده ایــد بــا وبســایت شــما آشــنا شــوند و بــه وبســایت شــما ســر بزننــد
کــه منجــر بــه بــاال رفتــن بازدیــد از وبســایتتان مــی شــود.
لیکن در سئو نیز تعداد بک لینک های خارجی وبسایت شما حائز اهمیت است.

از تاثیــرات غیــر مســتقیم شــبکه هــای اجتماعــی نیــز مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
نمــود :
بک لینک در شبکه های اجتماعی:
چنانچــه شــما اقــدام بــه انتشــار پســت و یــا لینــک در شــبکه هــای اجتماعــی نظیــر فیــس بــوک کــرده
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باشــید  ،بایــد بگوییــم انتشــار محتــوا و درج لینــک در فیــس بــوک بــه طــور گســترده در گــوگل
اســتفاده نمــی شــود  .امــا ریتوییــت شــدن آن هــا توســط کاربــران توییتــر  ،راهــی بــرای لینــک ســازی
و بــک لینــک خارجــی در نظــر گرفتــه مــی شــود و لــذا توییتــر بــه ایــن ســبب یکــی از مهــم تریــن
شــبکه هــای اجتماعــی اســت کــه بــر ســئو ســایت بــه واســطه بــک لینــک خارجــی تاثیــر بــه ســزایی
دارد.

محبوبیت برند شما در شبکه های اجتماعی:

اگــر در شــبکه هــای اجتماعــی بــه فعالیــت مکــرر خــود ادامــه بدهیــد بــه زودی شــما تبدیــل بــه یــک
برنــد محبــوب خواهیــد شــد و کاربــران نیــز مــی تواننــد برنــد شــما را بــه یکدیگــر معرفــی کننــد .
لــذا ایــن موضــوع خــود نوعــی از تبلیغــات مؤثــر اســت کــه بــه محبوبیــت برنــد شــما خواهــد افــزود.

ایجاد رضایت مشتریان به وسیله شبکه اجتماعی :

امــروزه کمپانــی هــا و شــرکت هــای بســیاری بــرای گســترش ارتبــاط بــا مشــتریان در شــبکه هــای
اجتماعــی فعالیــت دوچنــدان دارنــد چنانچــه کاالی شــما در شــبکه اجتماعــی امــکان توییــت کــردن
داشــته باشــد و پاســخ مناســب هــم از شــما دریافــت کننــد ایجــاد ارتبــاط نزدیــک و دسترســی ســریع
منجــر بــه رضایــت کاربــران شــده و آنهــا بــه مشــتریان وفــادار شــما تبدیــل مــی شــوند.

آشنایی با محصول در شبکه های اجتماعی:

در شــبکه اجتماعــی خــود مــی توانیــد محصوالتتــان را معرفــی کنیــد و از ایــن طریــق کاربــران را بــا
خدمــات خــود آشــنا نماییــد.

ایندکس شدن محتوا :

گذاشــتن مطالــب در شــبکه هــای اجتماعــی بــه ایــن صــورت کــه شــما چنانچــه اولیــن شــخصی باشــید

( اولیــن نویســنده خودتــان هســتید ) کــه آن محتــوا را در شــبکه اجتماعــی قــرار مــی دهیــد مطلــب
شــما زودتــر از ســایرین ایندکــس خواهــد شــد.
حــال بــه بررســی ایــن ســؤال میپردازیــم کــه کــدام شــبکه هــای اجتماعــی را اولویــت فعالیــت خــود
قــرار بدهیــم ؟
توصیــه ای کــه در ایــن مبحــث وجــود دارد ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان ســعی نماییــد هیــچ یــک
از شــبکه هــای اجتماعــی را فرامــوش نکنیــد و اگــر در همــه شــبکه هــای اجتماعــی فعالیــت خــوب
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داشــته باشــید نتیجــه مطلــوب کســب خواهیــد کــرد .

امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــبکه هــای اجتماعــی کــه در زیــر بررســی خواهیــم کــرد
را اولویــت فعالیــت خــود قــرار دهیــد :
1 .1لینکدیــن  :ایــن وبســایت یــک مرجــع تخصصــی بــرای مشــاغل و مهــارت هــای گوناگــون اســت و
بســتر مناســبی جهــت بــه اشــتراک گــذاری تجربــه هــای متفاوت مــی باشــد و همچنیــن متخصصین
بســیاری در ایــن شــبکه فعالیــت دارنــد و اگــر شــما بتوانیــد در ایــن شــبکه کاری مهــم وبســایت
و فعالیــت خــود را معرفــی کنیــد بــه صــورت هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم ســئو ســایت خــود را
افزایــش داده ایــد.
2 .2گــوگل پــاس  :گــوگل پــاس کاربــرد زیــادی میــان کاربــران و وبســایت هــای ایرانــی دارد  .بــه
لحــاظ اینکــه گــوگل پــاس بــا گــوگل ارتبــاط مســتقیم دارد تاثیــر بهتــری بــه بهبــود رتبــه ســئو
ســایتتان خواهــد داشــت .
3 .3توییتــر  :ایــن شــبکه مجــازی از پــر ســرعت تریــن شــبکه هــا مــی باشــد در صورتــی کــه بتوانیــد

5

تاثیر شبکه های اجتماعی بر سئو
وبســایت خــود را بــه توییتــر متصــل کنیــد کاربــران وبســایت شــما مــی تواننــد بــه راحتــی مطالــب
جدیــد را در حــدود محتواهــای  140کاراکتــری دنبــال نمایند.توییتــر نیــز کاربــران بیشــتری دارد
و مــی توانــد بازدیــد ســایت شــما را بــه راحتــی بــاال ببــرد و درنتیجــه بــا تاثیــرات غیــر مســتقیمی
کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد ســئو ســایت شــما را بهبــود ببخشــد.
4 .4فیــس بــوک  :زمانــی کــه فــردی بــه دنبــال یــک محتــوای خــاص در گــوگل اقــدام بــه ســرچ مــی
کنــد گــوگل نهایــت ســعی خــود را مــی کنــد تــا بتوانــد بهتریــن نتیجــه محبــوب را بــه وی نمایــش
دهــد  .لــذا الگوریتــم گــوگل در خصــوص تعامــل محتــوا در فیــس بــوک نیــز در ایــن مســئله بــی
تاثیــر نخواهــد بــود.
اگــر شــما محتوایــی را در فیــس بــوک منتشــر کنیــد و از تعامــل باالیــی برخــوردار باشــد ( کامنــت
هــای زیــادی داشــته باشــد  ،الیــک زیــادی داشــته باشــد و  ) ...الگویتــم فیــس بــوک توجــه
بیشــتری بــه آن مــی کنــد و آن را بیشــتر بــه نمایــش مــی گــذارد و تــا جایــی کــه بــه صــورت غیــر
مســتقیم بــر ســئو ســایت شــما تاثیــر خواهــد گذاشــت.
امــا بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه ذکــر شــد یــک تفکــر اشــتباه در ایــن قســمت وجــود دارد  ،برخــی
افــراد تصــور میکننــد کــه گــوگل بــه تعــداد اشــتراک گــذاری مطلــب اهمیــت میدهــد  ،در صورتــی
کــه ایــن گونــه نیســت .گــوگل اســتفاده از تعــداد اشــتراک گــذاری را در الگوریتــم خــود رد کــرده
اســت .همانطــور کــه در قســمت بــاال ذکــر کردیــم تعــداد اشــتراک گــذاری مطلــب معیــار نیســت بلکــه
تاثیــرات کلیکــی  ،بازخــورد و  ...کاربــران اســت کــه حائــز اهمیــت اســت.
بــه طــور مثــال شــما فــرض کنیــد یــک محتــوا در فیــس بــوک و لینکدیــن بــرای  700بار منتشــر شــده
اســت در صورتــی کــه یــک بازخــورد مثبــت ماننــد کلیــک و الیــک و درج کامنــت نداشــته اســت.
انتشــار ایــن پســت در شــبکه مجــازی و لینــک ســازی آن در اینجــا مهــم واقــع نمــی شــود.
حــال فــرض کنیــد شــما محتوایــی را  20بــار در گــوگل پــاس  ،فیــس بــوک منتشــر مــی کنیــد و بــاز
خوردهــای خوبــی اعــم از  300کامنــت  500 ،الیــک  100 ،کلیــک و … .دریافــت مــی کنیــد  .درســت
اســت در ایــن قســمت ایــن محتــوا ارزش خاصــی مــی یابــد بــا اینکــه تعــداد منتشــر کــردن آن 20
بــار بــوده اســت امــا فیــد بــک هایــی کــه از آن دریافــت شــده اســت بســیار بــاال بــوده اســت  .لــذا
ایــن محتــوا حائــز اهمیــت مــی شــود.
و درنتیجــه تعــداد انتشــار یــک محتــوا بــرای گــوگل اهمیــت نــدارد بلکــه فیــد بــک هــای آن بــرای
گــوگل بســیار بــا اهمیــت اســت .
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نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی در سئو
حــال کــه نــوع تاثیــرات و نحــوه چگونگــی تاثیــرات شــبکه هــای اجتماعــی بــر ســئو را بررســی کردیــم
شــاید ایــن ســؤال را هــم مــد نظــر قــرار داده باشــید کــه چگونــه از ایــن بســتر مفیــد اســتفاده کنیــد
تــا از مزایــا و تاثیــرات آن بــه خوبــی بهــره منــد شــوید ؟
اگــر دقــت کــرده باشــید در بحــث شــبکه هــای اجتماعــی  ،بحــث مدیریــت محتــوا هــم پیــش مــی آیــد
 .درســت اســت  ،مدیریــت محتــوا و شــبکه هــای اجتماعــی ارتبــاط نزدیکــی بــا یکدیگــر دارنــد .
چنانچــه شــما صاحــب کســب و کار باشــید یــا یــک وبمســتر یــا برنامــه نویــس  ،بــه بحــث مدیریــت
محتــوا در شــبکه هــای اجتمــاع و در وبســایتتان نیــاز خواهیــد داشــت .لــذا بایــد ایــن نکتــه را مــد
نظــر داشــته باشــید کــه در هــر زمینــه ای کــه ســایت خــود را ایجــاد کردهایــد  ،محتــوا و مطالبــی
بنویســید کــه :
1 .1برای کاربران جذاب باشد
شــیوه نــگارش محتــوا بــه صورتــی باشــد کــه بــرای کاربــر جــذاب باشــد  ،ممکــن اســت شــما
مطلبــی را بنویســید کــه جنبــه عمومــی داشــته باشــد یــا مطلــب شــما را همــه بداننــد و جدیــد
نباشــد  ،در ایــن بــاب ســعی نماییــد بــه نحــوی متــن خــود را نــگارش کنیــد کــه کاربــران جــذب
شــوند و از خوانــد مطلــب شــما خســته نشــوند
2 .2آنها را کنجکاو کند
اگــر مطلبــی کــه مــی نویســید بــه نحــوی نــگارش شــده باشــد کــه کنجــکاوی کاربــران را برانگیــزد
و موضــوع مناســبی هــم باشــد  ،کاربــران بیشــتری بــه آن عالقــه منــد خواهنــد شــد.
3 .3جدید و بروز باشد
اگــر مطلبــی کــه بــرای انتشــار در وبســایت خــود انتخــاب مــی کنیــد جنبــه آموزشــی  ،معرفــی
محصــول یــا  ...داشــته باشــد بــروز و جدیــد باشــد مطمئــن باشــید کــه کاربــران را بــه دنبــال خــود
خواهــد کشــید .کاربــران امــروزه بــه دنبــال کشــف مطالــب جدیــد هســتند و از خوانــدن مطالــب
تکــراری خســته مــی شــوند و ایــن خســته شــدن نتایــج منفــی بــه دنبــال دارد  .در حــد ممکــن
ســعی کنیــد از مطالــب بــروز و جدیــد اســتفاده کنیــد.
4 .4کپی نباشد
همانطــور کــه در قســمت ســوم ذکــر شــد کاربــران از خوانــدن مطالــب تکــراری خســته خواهنــد
شــد  .اگــر شــما مطلبــی را در ســایتی مشــاهده مــی کنیــد کــه جدیــد و خالقانــه یــا علمــی و مهــم
اســت و برایتــان جــذاب مــی شــود  ،ســعی کنیــد بــه صــورت نقــل قــول و بــا درج منبــع آن را در
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وبســایت خــود بیاوریــد  .در غیــر ایــن صــورت اگــر محتــوا و مطلــب آن را بــه اســم ســایت خــود
درج کنیــد  ،ممکــن اســت ایــن ریســک را متحمــل بشــوید کــه کاربــران و فالــور هــای خــود را از
دســت بدهیــد و همچنیــن ســئو ســایتتان کاهــش یابــد.
5 .5قابل درک و فهم برای رنج های سنی متفاوت باشد
اگــر شــما محتــوا و مقالــه ای تخصصــی و علمــی تهیــه مــی کنیــد ســعی کنیــد تــا حــد امــکان از بیــان
واژه هــای دشــوار و تخصصــی پرهیــز کنیــد و یــا آنهــا در پرانتــز یــا کوتیشــن بــه همــراه توضیــح
کامــل فارســی ذکــر کنیــد  .ایــن کار مزایایــی دارد از جملــه باعــث مــی شــود افــرادی کــه در ســطح
علمــی بیســیک قــرار دارنــد و مبتــدی هســتند بتواننــد بــه راحتــی مطالــب شــما را متوجــه شــوند.
6 .6دارای زمان بندی باشد
محتواهایــی کــه شــما تهیــه مــی کنیــد ممکــن اســت دارای زمــان بنــدی خاصــی باشــند بــه عنــوان
مثــال بــه صــورت هــر ســه روز یــک بــار  ،یــا هــر هفتــه یکبــار یــا فقــط جمعــه هــا ( ایــام خاصــی
در هفتــه ) را بــرای انتشــار مطالــب مشــخص نماییــد  ،ایــن عمــل هــم کاربــران را بــه مشــتریان
وفــادار تبدیــل مــی کنــد و هــم کنجــکاوی آنهــا را بــر مــی انگیــزد .
و لــذا اگــر زمــان انتشــار آن مناســب باشــد کاربــران بســیاری آن را مشــاهده خواهنــد کــرد .بــه
طــور مثــال اگــر جامعــه هــدف شــما کارمنــدان باشــند مــی توانیــد محتــوای خــود را در ســاعات
تعطیلــی آن هــا کــه حــدود ســاعت  19بــه بعــد اســت منتشــر کنیــد  .بــا ایــن کار آنهــا زمــان کافــی
خواهنــد داشــت تــا محتــوا ی شــما را ببیننــد  ،الیــک کننــد و فیــد بــک هــای الزم را نســبت بــه
آن بدهنــد.
7 .7چکیده و خالصه بندی
اگــر محتوایــی کــه تولیــد مــی کنیــد بــه قصــد انتشــار در شــبکه هــای اجتماعــی باشــد هــر چــه
کوتــاه تــر باشــد مفیــد تــر واقــع مــی شــود .در شــبکه هــای اجتماعــی انفجــار اطالعــات بــه میــزان
زیــاد اســت و اگــر محتــوای شــما طوالنــی باشــد ممکــن اســت کاربــر خســته شــود و یــا اصـا ً نــگاه
نکنــد  .لــذا بــرای جلوگیــری از ایــن مــورد ســعی کنیــد یــک چکیــده و خالصــه از متــن خــود جهــت
درج در شــبکه هــای اجتماعــی تولیــد کنیــد و ســپس متــن کامــل آن را در وبســایتتان درج کنیــد.
و لینــک کامــل آن را در پســت شــبکه مجــازی خــود درج کنیــد.
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تجربــه مــا راجــب تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی بــر ســئو (تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی در
سئو):
پــس نوشــتن مقالــه دیجــی کاال یــا بامیلــو  ،تیــم طراحــی ســایت و بهینــه ســازی ســایت رویــال کــد
اقــدام بــه اشــتراک گذاشــتن مقالــه در شــبکه هــای اجتماعــی کــرد و پــس گذشــت چــن ســاعت
کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی مــا اقــدام بــه الیــک و اشــتراک گــذازی کــردن و در مــدت ســه روز
ایــن مقالــه بــه صفحــه اول آمــد و توانســت در رد هــای بــاال قــرار بگیریــد و ایــن متــد را بــرای
کلمــات ســخت تــری ماننــد کســب و کاری اینترنتــی نیــز در حــال پیــاده ســازی هســتیم و خوشــبختانه
نتیجــه برابــر بــا تجربــه قبلــی مــا دارد .پیشــنهاد تیــم رویــال کــد ایــن اســت کــه هیــچ وقــت تاثیــر
شــبکه هــای اجتماعــی را در ســئو نادیــده نگیریــد

نتیجــه گیــری راجــب تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی در ســئو (تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی
بــر ســئو) :
اگــر بخواهیــم نســبت بــه تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی در ســئو (تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی بــر
ســئو) یــک نتیجــه کلــی گرفتــه باشــیم مــی توانیــم بگوییــم  :شــبکه هــای مجــازی بــه دو صــورت
مســتقیم و غیــر مســتقیم بــر ســئو ســایت تاثیــر دارد و فرقــی نمــی کنــد کــه وبســایت شــما تخصصــی
باشــد یــا علمــی یــا فرهنگــی یــا مذهبــی ! ســعی کنیــد اولویــت فعالیــت خــود را در شــبکه هــای
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مجــازی لینکدیــن  ،گــوگل پــاس  ،توییتــر هــم قــرار بدهیــد تــا از مزایــای بهبــود ســئو توســط آن هــا
بهــره منــد بشــوید.
همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــید کــه تعــداد انتشــار یــک مطلــب در شــبکه هــای اجتماعــی معیــار
گــوگل بــرای بهبــود ســئو نیســت .بلکــه معیــار گــوگل بــرای ســئو فیــد بــک هــای کاربــران نظیــر :
کامنــت گــذاری  ،الیــک  ،بازنشــر و  ...اســت .
در بحــث انتشــار محتــوا در شــبکه هــای اجتماعــی مدیریــت محتــوا هــم شــرط اســت و صرف ـا ً درج
محتــوا در شــبکه هــای اجتماعــی نمــی توانــد بــه تنهایــی بــه بهبــود ســئو وبســایت شــما کمــک کنــد.
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