
 

 سئو خارجی چیست و چه میزان بر روی رتبۀ سایت تاثیرگذار است؟
کنند که رقبای خود را یکی پس در حال حاضر کسب و کارهای اینترنتی در حال رشد و پیشرفت هستند و تالش می

از دیگری پشت سر بگذارند و رهبر صنعت خودشان باشند. یکی از مسائلی که موجب برتری یک کسب و کار نسبت 
 .شود، سئو خارجی استبه دیگران می

سایت خود کار کنید، مطمئن باشید که خیلی زود تعداد   (Off-page SEO) خارجیدر صورتی که بتوانید روی سئوی 
 .شودن بیشتر مییابد و فروش کسب و کارتامخاطبان سایت شما افزایش می

در این مقاله در مورد مفهوم سئو خارجی و فاکتورهای موثر روی آن صحبت خواهم کرد. در صورتی که تمایل دارید 
 .فاکتورهای سئوی خارجی را برای کسب و کار اینترنتی خود رعایت کنید، تا پایان این مقاله با من همراه شوید

 
توجهی در دنیای امروز سئو، شاهرگ کسب و کارهای اینترنتی است چرا که اگر یک کسب و کار آنالین به مسئله سئو بی

مخاطبان جدیدی را به سمت محصوالت و  تواندکند، جایگاهی در موتورهای جستجو نخواهد داشت و در نتیجه نمی
 .خدمات خود جذب کند

به معرفی سه مرحله مهم  مقاله سئو چیست در واقع بدون سئو، فروش یک کسب و کار زیر سوال خواهد رفت. در
پردازم شود و در این مقاله به بررسی سئو خارجی میمی سئو تکنیکال ، سئو خارجی وسئو داخلی پرداختم که شامل

است و اگر با جدیت انجام نشود، ممکن است موتورهای  ترین مراحل سئو سایتترین و حیاتیکه یکی از مهم
 .جستجو، برای سایت شما اهمیتی قائل نشوند و به آن توجهی نکنند

 .های سئوی خارجی آگاه خواهید شدمطمئن باشید که با مطالعه این مقاله از جدیدترین و کارآمدترین تکنیک
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 سئو خارجی چیست؟
شود، مجموعه اقداماتی است که خارج از هم گفته می (Off-Page SEO) سئو خارجی که به آن سئوی آف پیچ

 .گذاردبندی صفحات سایت شما در نتایج موتورهای جستجو تأثیر میگیرد و بر رتبهسایت انجام میوب

 فاکتورها و عواملی مختلفی روی سئوی خارجی تأثیر دارند و اگر این فاکتورها به درستی و به صورت هوشمندانه رعایت
 .کند که در موتورهای جستجو رتبه بگیردشود، مطمئن باشید که به سایت شما کمک می

خیال شوید؛ کنید، به هیچ عنوان نباید سئوی داخلی را بیالبته وقتی که دارید روی سئوی خارجی سایت خود کار می
 .رسدچون بدون سئوی داخلی هیچ اقدامی به نتیجه نمی

 تفاوتی با هم دارند؟سئوی داخلی و سئو خارجی چه 
دهد یکی از مراحل در داخل و دیگر خارج از سایت انجام همان طور که نام این دو مرحله از سئو سایت نشان می

 :تری در رابطه با سئو داخلی و خارجی ارائه خواهم دادشود. در ادامه توضیحات بهتر و کاملمی

سازی مواردی در درون بهینه سئو داخلی گیرد و منظور ازاین بخش از سئو، در داخل سایت صورت می :سئو داخلی •
که در فرایند سئو داخلی انجام  سازی کلمه کلیدی و لینک سازی داخلی از جمله اقداماتی استسایت است. بهینهوب
توانید با کلمه کلیدی هدف، در موتورهای جستجو خصوصًا گوگل رتبه بگیرید. از همین شود. با انجام این کار میمی

 .توان متوجه شد که کنترل سئوی داخلی کامالً در دستان صاحب کسب و کار اینترنتی استتعریف می

های اجتماعی و شود و اقداماتی مثل بازاریابی در رسانهز سایت انجام میاین بخش از سئو، خارج ا :سئو خارجی •
های خارجی برای سایت کنیم تا لینکها استفاده میشود. در واقع ما از این روشاینفلوئنسر مارکتینگ را شامل می

بار سایت ما به شدت خودمان بسازیم و رتبه سایت خود را در موتورهای جستجو بهبود ببخشیم. با این اقدامات اعت
یابد. البته توجه داشته باشید که سئو خارجی از کنترل صاحب کسب و کار اینترنتی خارج است؛ چون افزایش می

 .شوداین کارها به صورت کامل خارج از سایت انجام می

  

ترین شاخصه تفاوت بین سئو داخلی و خارجی این است که گوگل از سئوی داخلی برای ارزیابی صفحات سایت مهم
کند. این در حالی است که با استفاده از سئو خارجی، میزان اعتبار صفحات ها استفاده میبندی آنو سپس رتبه
 .سنجدسایت را می

بخشند. بنابراین و با کمک هم رتبه و اعتبار صفحات سایت را بهبود میبنابراین هر دو روش سئو مکمل یکدیگر هستند 
 .ها را به انجام برسانیدباید روی هر دو روش حساسیت به خرج دهید و به بهترین شکل ممکن آن

 مزایای سئو خارجی برای کسب و کارهای اینترنتی
 .فتتوان تاثیر سئو بر کسب و کار آنالین را نادیده گربه طور کل نمی

ها و کسب و کارهای اینترنتی دارد. در ادامه این بخش از سایتهمچنین سئوی خارجی مزایای مختلفی برای وب
 :ترین مزایای سئو خارجی برای کسب و کارهای آنالین بپردازممقاله تصمیم دارم به چند مورد از مهم
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 بهبود رتبه سایت در موتورهای جستجو .۱

ها اهمیت دارد؟ در اصالً هدف مدیران و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی از سئو چیست؟ چرا اینقدر سئو برای آن
شود که سایت ما از دید موتورهای جستجو و خصوصًا گوگل، معتبر و پاسخ به این سواالت باید گفت که سئو باعث می

 .خته شودارزشمند شنا

کنند و حاصل این توجه، قرار گرفتن سایت ما وقتی موتورهای جستجو سایت ما را ارزشمند بدانند، به آن توجه می
خواهید صفحات سایت خود را در بین بهترین نتایج در بهترین نتایج جستجو خواهد بود. بنابراین در صورتی که می

 .را جدی بگیرید جستجوی گوگل ببینید، سئو و خصوصًا سئوی خارجی

 افزایش ترافیک سایت .۲
وقتی رتبه صفحات سایت ما در موتورهای جستجو و خصوصًا گوگل بهتر شود، قطعًا کاربران بیشتری وارد سایت ما 

یابد. هر چه تعداد کاربران ورودی به سایت شوند و با این کار ترافیک سایت ما به میزان قابل توجهی افزایش میمی
شود و در نتیجه فروش کسب و کار ما ها از سایت ما هم بیشتر می، قطعًا احتمال خرید کردن آنما بیشتر شود

 .افزایش خواهد یافت

 ورود کاربران رسانه های مختلف به سایت ما .۳
کنیم، در واقع داریم تمرکز خود را روی جلب رضایت موتورهای جستجو وقتی ما روی سئو داخلی سایت خود کار می

 .کنیم که کاربران زیادی را از سوی موتورهای جستجو جذب کنیمیم و تالش میگذارمی

های مختلف از قبیل کنیم روی سئو خارجی کار کنیم داریم تمرکز خود را روی رسانهاین در حالی است که وقتی سعی می
های مختلفی مخاطب جذب توانیم از فضاگذاریم. در نتیجه میهای پرطرفدار و غیره میهای اجتماعی، سایترسانه
 .کنیم



 

 افزایش اعتبار سایت و امکان کسب درآمد از همین اعتبار .۴
شود. یکی دیگر از مزایای مهم کار کردن روی سئوی خارجی سایت این است که موجب افزایش اعتبار سایت ما می

ات سایت ما را در بین بهترین کند و صفحتر به ما اعتماد میوقتی اعتبار سایت ما افزایش یابد، گوگل خیلی راحت
 .دهدنتایج جستجوی خودش قرار می

از طرفی وقتی سایر متخصصان تبلیغات و کسب و کارهای اینترنتی ببینند که اعتبار سایت ما باال است، از ما درخواست 
 .را به ما بپردازندای کنند که تبلیغات خودشان را در سایت ما منتشر کنند و در قبال انتشار تبلیغات خود، هزینهمی

 .وقتی این کار انجام شود، درآمد چشمگیری به سمت کسب و کار ما سرازیر خواهد شد

 فاکتورها و عوامل موثر در سئو خارجی
دهند. در این متخصصان و کارشناسان سئو، راهکارها و ابزارهای مختلفی را برای سئو خارجی سایت پیشنهاد می

 :ترین عواملی که در سئو خارجی تأثیر دارند، اشاره کنمترین و اصلیهمبخش از مقاله تصمیم دارم به م

 
 تعداد دامنه هایی که به سایت شما لینک داده اند .۱

رود، گوگل به ها باال میهای مختلفی به سایت شما لینک داده باشند. وقتی تعداد دامنهخیلی مهم است که سایت
تواند محتوای شما را به مخاطبان بالقوه پیشنهاد رسد که محتوا و سایت شما اعتبار باالیی دارد و میاین نتیجه می

 .دهد

کنند و تالش های مختلفی رپورتاژ آگهی منتشر مینترنتی در سایتبه این دلیل است که برخی از کسب و کارهای ای
 .های زیادی به سایت خود لینک دهندکنند که از دامنهمی

 

 



 

 تعداد صفحاتی که به سایت شما لینک داده اند .۲
 یکی دیگر از فاکتورهای مهم و ارزشمندی که روی سئوی خارجی سایت شما تأثیر دارد، تعداد صفحاتی است که به

 .گوینداند که به آن بک لینک نیز میسایت شما لینک داده

اند اهمیت دارد ولی تعداد صفحات هم مهم است و هایی که به سایت شما لینک دادهدرست است که تعداد دامنه
باید به آن توجه کرد. فرض کنید یک دامنه تنها در یکی از صفحات خودش به سایت شما لینک دهد. چقدر تفاوت 

 ای که در شش مورد از صفحاتش به سایت شما لینک داده است؟با دامنهدارد 

شود و اند بیشتر شود، اعتبار صفحات و دامنه سایت شما بیشتر میقطعًا هر چه تعداد صفحاتی که به شما لینک داده
 .کندگوگل بیشتر به شما اعتماد می

 رتبه صفحاتی که به سایت شما لینک داده اند .۳
ها در گوگل و اند، با هم برابر نیستند. اعتبار، ارزش و رتبه آنم صفحاتی که به سایت شما لینک دادهبدون شک تما

 .سایر موتورهای جستجو قطعًا با هم فرق دارد

اند، ارزش بیشتری هایی که به شما دادهاند بهتر باشد، حتمًا گوگل برای لینکهر چه رتبه صفحاتی که به شما لینک داده
اند در محتوای های معتبر حاضر شدهکند که سایت شما بسیار ارزشمند و معتبر است که سایتشود و باور میقائل می

 .خودشان به سایت شما لینک بدهند

خواهید خیلی سریع اعتماد گوگل را جلب کنید و رتبه صفحات سایت خود را در موتورهای جستجو بنابراین اگر می
ها عالی باشد. هر چه رتبه این صفحات هایی لینک بسازید که رتبه صفحات آنیتبهبود ببخشید، سعی کنید در سا

 .گیردکند و در گوگل جایگاه میتر رشد میبهتر باشد، سایت شما سریع

 مرتبط بودن صفحاتی که به سایت شما لینک داده اند .۴
کند، بک لینک گرفتن از صفحاتی ییکی دیگر از فاکتورهایی که به موفقیت استراتژی سئو خارجی سایت شما کمک م

خواهید از آن بک لینک بگیرید، با ای که میاست که با عنوان صفحه سایت شما مرتبط هستند. اگر موضوع صفحه
موضوع صفحه سایت شما مرتبط باشد، گوگل و سایر موتورهای جستجو ارزش بیشتری برای این لینک قائل 

 .شوندمی

 ت شما لینک داده انداعتبار دامنه هایی به سای .۵
هایی است که به سایت شما لینک یکی دیگر از عواملی که روی سئو خارجی سایت شما تأثیر دارد، اعتبار دامنه

اند بهتر و باالتر باشد، قطعًا که به سایت شما لینک داده (Domain Authority) هاییاند. هر چه اعتبار دامنهداده
شود. البته ما یک دهد و برای آن ارزش و اهمیت بیشتری قائل میبار بیشتری میگوگل هم به دامنه سایت شما اعت

 .هم داریم که در مقاله ای راجع به این دو خواهم پرداخت (Page Authority) بحث

های بروید که اعتبار دامنه باالیی داشته خواهید رپورتاژ آگهی منتشر کنید، سعی کنید سراغ سایتبنابراین وقتی می
 .شندبا

 

 



 

 دریافت لینک از صفحه اصلی سایت هایی که به شما لینک داده اند .۶
ها سایت (Home Page) هایی که از صفحه اصلیمتخصصان و کارشناسان سئو بر این باور هستند که لینک

االتری ها قدرت بگیریم. این لینکها میهایی هستند که از سایر صفحات سایتگیریم، خیلی ارزشمندتر از لینکمی
 .دهدها اهمیت بیشتری میدارند و گوگل به آن

 (Dofollow) و فالو (Nofollow) تعداد لینک های نوفالو.7
پیش از آنکه بخواهم این مورد را بررسی کنم باید با مفهوم لینک فالو و نوفالو آشناتون کنم. وقتی شما در سایت خود 

 .کنیدجی به محتوای خود اضافه میکنید، یک سری لینک داخلی و خارمحتوا تولید می

دانید. به طور ها را ارزشمند میهستند؛ به این معنا که شما هم محتوای آن (Dofollow) ها، فالویک سری از این لینک
 .کنندها را ردیابی میهای گوگل هم این لینکها فالو هستند و خزندهفرض همه لینکپیش

محتوای خود اضافه کنید و یک تگ نوفالو برای این لینک در نظر بگیرید، دیگر  حال اگر یک لینک داخلی یا خارجی به
 .شودگفته می (Nofollow) ها، نوفالوکند و به همین خاطر به این لینکگوگل آن را ردیابی و دنبال نمی

گوگل  .ایت دارندهای فالو و نوفالو چه تأثیری در سئوی خارجی سحال سراغ بحث سئو خارجی برگردیم و ببینیم لینک
کند. بنابراین ها را به عنوان لینک خارجی محاسبه نمیگیرد و آنهای نوفالو را در نظر نمیرسمًا اعالم کرده است که لینک

 .های فالو حساب باز کنیدتوانید روی لینکبرای سئو خارجی سایت خود تنها می

 تنوع انواع لینک .۸
های مختلف های مختلف، بک لینکرار دهید این است که سعی کنید از سایتیکی دیگر از نکاتی که باید مد نظر ق

های مختلف بخواهید که تنها به یک صفحه از سایت شما لینک دهند و سایر صفحات بگیرید. فرض کنید که از سایت
داند و برای آن قطعًا گوگل این نوع از لینک سازی را غیرطبیعی می سایت خود را نادیده بگیرید. چه اتفاقی میفتد؟

 .شودارزش و اعتبار چندانی قائل نمی

 لینک هایی که در بدنه محتوا هستند .۹
متخصصان و کارشناسان محتوا و سئو بر این باور هستند که بهتر است لینک خارجی در بدنه و داخل محتوا ساخته 

اند، نسبت به هایی که در متن محتوا نیستند و به نوعی در خارج از متن و بدنه محتوا ساخته شدهشود. لینک
 .دهایی که در بدنه محتوا هستند ارزش و اعتبار کمتری دارنلینک

 انکرتکست لینک .۱۰
یکی دیگر از نکات مهمی که برای لینک سازی باید مد نظر قرار دهید، انکرتکست لینک است. باید تالش کنید که از 
کلمه کلیدی صفحه مقصد در انکر تکست استفاده کنید. در صورتی که در انتخاب انکرتکست دقت کافی را به خرج 

 انکرتکست چیست و چه اهمیتی در سئو دارد؟ .بندی سایت خود بگذاریدهندهید، ممکن است تأثیر منفی روی رتب

 سئو خارجی شامل چه مواردی می شود؟
تکنیک مختلف برای رشد برند و افزایش  ۱۵حال که با مزایا و عوامل موثر بر سئو خارجی آشنا شدید، نوبت به معرفی 

 .رسدهای گوگل میتعداد ورودی

https://www.novin.com/blog/what-is-anchor-text-and-why-it-is-important-for-seo/
https://www.novin.com/blog/what-is-anchor-text-and-why-it-is-important-for-seo/


 
های سایت شما در طول زمان افزایش چشمگیری پیدا ها استفاده شود، تعداد بازدیدکنندهدرستی از این تکنیکاگر به

 .خواهد کرد

 
 لینک سازی .۱

ترین فاکتورها در هر استراتژی برای بهبود سئو خارجی است. هرچند، شما لینک بیلدینگ یا لینک سازی یکی از اصلی
 .باید دقیقا بدانید که چگونه از آن باید به عنوان یک تاکتیک سئو خارجی باید استفاده کرد

وکار است است. زمانی که شما لینکی از یک سایت با اعتبار هداف اصلی از لینک سازی، افزایش اعتبار کسبیکی از ا
شود. با این تفاسیر، هدف اصلی شما باید دریافت لینک های کنید، به اعتبار سایت شما نیز افزوده میباال دریافت می

 .های معتبر دیگر باشدباکیفیت از سایت

 .تر از کمیت استد که در این زمینه، کیفیت همیشه مهمتوجه داشته باشی

 برندسازی .۲
تنها بخشی از استراتژی ها دارند همیشه مورد توجه گوگل بوده است. برندسازی نههایی که آنبرندها و فعالیت

 .، بلکه باید بخشی از رویکرد شما برای سئو خارجی باشدSEO بازاریابی و

های مختلف برای باال بردن آن کار کرد. اما برای موفقیت در این زمینه باز هم باید روی اعتبار دامنه و پیدا کردن راه
 برندسازی چه ارتباطی با استراتژی سئو دارد و چه عواملی به موفقیت شما کمک خواهند کرد؟

 جستجوی برند
تواند شامل جستجوی اسم سط کاربران است؛ این میها، افزایش جستجوی برند شما توترین شاخصیکی از مهم

برند، محصوالت یا حتی دامنه شما باشد. برای اینکه متوجه شوید برند شما چقدر توسط کاربران در طول زمان 
 .استفاده کنید گوگل ترندز و SEMRUSH توانید از ابزارهای مختلفی مثلجستجو شده است، می

https://www.semrush.com/
https://trends.google.com/trends/?geo=IR
https://trends.google.com/trends/?geo=IR


 

 (Brand SERP) صفحه نتایج موتور جستجوی برند
کند، نمایش داده خواهد شد. چیزی ای است که وقتی کسی نام برند شما را جستجو میاین در واقع همان صفحه

شود، همان دیدگاهی است که گوگل از برند شما دارد. به همین جهت، همواره می که در این صفحه نمایش داده
 .سازی این بخش باید تمرکز داشته باشیدروی ارزیابی و بهینه

 بازاریابی محتوا .۳
شود. اما اگر بخواهیم یک سایت شما مربوط میکنند که بازاریابی محتوایی صرفا به سئو داخلی و وببرخی تصور می

توان گفت انتشار یک محتوای خوب بر روی سایت، تنها بخشی از این رویکرد بوده و تمام تر داشته باشیم، مینگاه کلی
 .شودنیز شامل بازاریابی محتوا می کنیدمحتوایی که شما در هر جایی از وب منتشر می

این یعنی اگر شما یک پست مهمان در سایتی دیگر بنویسید یا به کمک یک اینفوگرافی، یک بک لینک از سایتی معتبر 
  .ایدبگیرید، در واقع بازاریابی محتوا انجام داده

برای بهبود سئو خارجی است که باعث برانگیز بازاریابی محتوا، فرصتی عالی برای ایجاد یک محتوای جذاب و تعامل
ها یا افراد آن را به اشتراک بگذارند یا به صفحه آن محتوا لینک بدهند. موارد زیر برخی از شود سایر سایتمی

 :های بازاریابی محتوا هستندترین تاکتیکمرسوم

 های وبالگپست •
 هااینفوگرافی •
 ها یا تحقیقاتنظرسنجی •
 های الکترونیکیکتاب •

 (PR) توای پی آرمح4.
شود، تکنیکی که معموال به اخبار یا رویدادهای مرتبط با برندها مربوط می» روابط عمومی«محتوای پی آر یا اصطالحا 

 .عالی برای لینک سازی و افزایش اعتبار دامنه در مقیاس بسیار باالست

های مرتبط نیز ست از سایر منابع یا سایتخود را به بهترین شکل ممکن تدوین کنید، ممکن ا PR اگر بتوانید استراتژی
 .بک لینک بگیرید

 :تواند فواید دیگری هم داشته باشدعالوه بر کمک به لینک سازی و بهود سئو خارجی می PR محتوای

 .دهدآگاهی از برند و اعتبار صفحه نتایج موتور جستجو برند را افزایش می •
  .شود که آنها در مورد شما صحبت کنندداده و باعث میوکارتان را در مقابل مخاطب هدف شما قرار کسب •
 .شودسبب افزایش ترافیک می •
 .شودوکار و نهایتا باعث افزایش اعتبار شما میسبب شناخته شده شما به عنوان پیشرو در کسب •

 سئو محلی .۵
های مرتبط با های آن به عنوان بخشی از تاکتیکبحث کامال مجزاست اما از برخی از المانیک م سئو محلی اگرچه

 .توان استفاده کردسئو خارجی می

https://seokar.com/news/local-seo
https://seokar.com/news/local-seo


 

 گوگل مای بیزسنس
وکارهای محلی درصد از جستجوهای گوگل مربوط به پیدا کردن اطالعات کسب ۴۶دهند که تحقیقات نشان می

وکارهای محلی بهینه نکنید، تعداد زیادی از را برای نمایش در میان کسبسایت خود است. این یعنی اگر شما وب
  .مشتریان بالقوه را از دست خواهید داد. به عالوه، خود این کار نیز بخشی از سئو خارجی است

 (Citation) نقل و قول
وکار، آدرس، شماره تلفن یا حتی برند شما در فضای آنالین اشاره دارد و الزم است یک نقل و قول به اشاره به کسب

  .دهید، کامال درست باشنداطالعاتی که در فضای مجازی از خود قرار می

 سوشیال سیگنال .۶
رند اما سکویی برای دیده شدن بهتر تواند روی رنکینگ شما تاثیر بگذاحضور در شبکه های اجتماعی مستقیما نمی

 .وکارتان هستندشما و کسب

خواهند با یک برند ارتباط داشته باشند، قبل از هر چیز برای کسب اطالعات بیشتر سراغ شبکه بسیاری از کاربرانی که می
 .روندهای اجتماعی می

چشم کانالی برای معرفی و تبلیغ برند  ها بهها داشته و به آنپس، بسیار مهم است که حضوری پررنگ در این شبکه
گذاری محتوای شما و هرگونه تعامل دیگری که کاربران با محتوای شما در خود نگاه کنید. الیک، کامنت، اشتراک

 .شودمی وشیال سیگنالس شبکه های اجتماعی داشته باشند، سبب به دست آوردن

 انجمن های اینترنتی .۷
ها به شکل بدی برای لینک سازی استفاده شده، ولی من های اینترنتی و فرومهای اخیر از انجمناگرچه طی سال

 .کنیمهمچنان حضور در این فضا را به عنوان یک تاکتیک سئو خارجی معرفی می

های اینترنتی صرفا به فرصتی برای فاوت است؛ به جای اینکه به انجمنالبته رویکردی که من برای شما دارم، کامال مت
های مرتبط فعالیت دارند، در مورد ای که در فروملینک سازی نگاه کنید، سعی کنید با مخاطبان و مشتریان بالقوه

ها ه، فرومتان صحبت کرده و خود را در کارتان به عنوان یک متخصص معرفی کنید. با این شیومحصول یا خدمات
 .توانند در کنار ایجاد حس اعتماد، به لینک سازی و آگاهی از برند نیز کمک زیادی کنندمی

 اینفلوئنسر مارکتینگ .۸
ها های اجتماعی مختلفی مانند یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک، یکی از بهترین راههمکاری با اینفلوئنسرها در شبکه
 .فی شما به مخاطبان استبرای افزایش آگاهی از برند و معر

اگر با استفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ به دنبال گرفتن بک لینک هستید، مطمئن شوید تمامی آنها نو فالو 
 .های گوگل استهایی با محتوای اسپانسر، بر خالف دستورالعمللینک هستند؛

بهتر است این اصل را باز هم یادآوری کنم: سئو خارجی صرفا به معنی لینک سازی و گرفتن بک لینک نیست؛ در 
 .توان برای ارتباط بهتر با مخاطبان و مشتریان احتمالی استفاده کردهای موجود میعوض، از فرصت
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 رویدادهای آنالین و وبینارها .۹
تواند کمک زیادی به ترین تاکتیک های سئو خارجی است و انجام آن میبرگزاری رویدادها و وبینارها یکی از به

 .برندسازی شما کمک کند

درستی انجام شود، هیچ روشی به چیز بهاگرچه برای برگزاری یک وبینار خوب باید زحمت زیادی کشید، ولی اگر همه
 .مک کندتواند به برندسازی و تبلیغ شما کاندازه وبینار و رویدادهای آنالین نمی

ها در مورد شما صحبت خواهند کرد و همین موضوع، فرصتی در صورتی که وبینار شما موفق باشد، مردم و رسانه
 .کندبسیار خوب برای گرفتن بک لینک را نیز فراهم می

 پست مهمان .۱۰
د ترافیکی توانارسال پست مهمان یکی از تکنیک های مرسوم و البته بسیار خوب برای لینک سازی است که می

 .سایت شما کندهدفمند را روانه وب

سایت فرد دیگر، مطلبی باارزش برای مخاطبان آن سایت بنویسید و در ازای آن، لینک ست در وببرای این کار کافی
 .دریافت کنید

و  سایتی مرتبطهدف اصلی شما از ارسال پست های مهمان باید ارتباط با مخاطبان جدید و دریافت ترافیک از وب
 .توانید عالوه بر لینک، مشتریان تازه نیز پیدا کنیددرستی انجام شود، میدر نهایت برندسازی باشد؛ اگر این کار به

 پادکست .۱۱
ها به عنوان یک تاکتیک کاربردی برای بهود سئو خارجی خود اند و اگر از آنها خیلی محبوب شدهاین روزها پادکست

 .ایدبرای برندسازی از دست داده استفاده نکنید، فرصتی بزرگ را

اند و این یعنی فرصتی وکارها هنوز سمت درست کردن پادکست نیامدهخوشبختانه یا شوربختانه، بسیاری از کسب
 .عالی برای لینک سازی و بهبود سئو خارجی پیش روی بسیاری از افراد است

 (Reviews) نقدهای آنالین12.
 گویند نظرهای کاربران اینترنتی روی تصمیم آنها برای خرید اثرگذار است؟درصد از مردم می ۹۳دانستید که آیا می

های سئو خارجی است که متاسفانه بسیاری از افراد، استفاده از نقدهای آنالین یکی از بهترین و موثرترین تاکتیک
ز افراد، گوگل از نظرهای کاربران برای اعتبار دادن به برندها گیرند. بر خالف تصور بسیاری اها را دست کم میآن

 .شودکند؛ اتفاقی که در نهایت به افزایش اعتبار دامنه منتهی میاستفاده می

های مختلف بتواند بازخوردهای مثبتی سایتهای شخص ثالث و وبهای اجتماعی، پلتفرموکاری که در شبکهکسب
سایت تواند ترافیک وبمی ا به عنوان یک برند تثبیت کرده و عالوه بر دریافت بک لینک،را دریافت کند، جایگاه خود ر

 .و نرخ تبدیل کاربر به مشتری را نیز افزایش دهد

 

 



 

 بازنشر محتوا .۱۳
های مختلف به جای اینکه خودشان برای تولید محتوا دست به کار شوند، به بازنشر محتوای سایتها وبخیلی وقت

هایی است که معموال محتوای دیگر منابع معتبر را ترین پلتفرمپردازند؛ یاهو یکی از بزرگها میر سایتارزشمند دیگ
 تواند بخشی از تاکتیک سئو خارجی باشد؟کند. اما چنین کاری چگونه میبازنشر می

بازنشر کرده و به ازای  های دیگرها و محتوای خود را روی سایتتوانند مقالهبه عنوان یک تاکتیک سئو، کاربران می
 .آن، یک لینک به مطلب اصلی بدهند تا از مشکالت تکراری شدن مطالب نیز جلوگیری شود

نیز استفاده  noindex کند که از آن منبع یا سایت بخواهید که در مطلب بازنشرشده از تگگوگل حتی پیشنهاد می
 .سایت شما بک لینک نیز دریافت خواهد کردار گرفته و وبکند. با این کار، محتوای شما در مقابل مخاطبان بیشتری قر

 دایرکتوری های آنالین .۱۴
است؛ این روش  های آنالیندایرکتوری های قدیمی برای بهبود سئو خارجی، ثبت آدرس سایت دریکی دیگر از تکنیک

ها بتوانید مخاطبان آن سایتکشد که از کند. البته کمی طول میبه گرفتن بک لینک هایی با اعتبار باال کمک زیادی می
 .دهدمدت جواب میتازه و ترافیک زیاد دریافت کنید، اما این روش در طوالنی

 رپورتاژ آگهی .۱۵
های لینک سازی و بهبود سئو خارجی ترین و بهترین تکنیکهای دیگر، یکی از قدیمیانتشار رپورتاژ آگهی در سایت

 .دهدواب میدرستی انجام شود، همیشه جاست که اگر به

تواند هدفی به جز معرفی خدمات یا محصوالت داشته باشد و صرفا برای گرفتن بک لینک از سایتی رپورتاژ آگهی می
خواهید بهترین نتیجه را بگیرید، بهتر است محتوای خود را در سایتی با هرچند، اگر می .با اعتبار باالتر انجام شود

های سایت شما یا حتی خرید محصوالت آن سایت نیز برای مطالعه دیگر مقالهموضوع مرتبط منتشر کنید تا مخاطبان 
 .تان ترغیب شوندو خدمات

 سئوی آف پیج؛ یک قدم بزرگ و تاثیرگذار
عوامل و فاکتورهای متعددی روی موفقیت یک کسب و کار اینترنتی تأثیر دارد. یکی از عواملی که صاحبان و مدیران 

 .ید به آن توجه ویژه داشته باشند، سئو خارجی استکسب و کارهای اینترنتی با

توانید جایگاه صفحات سایت خود را در موتورهای جستجو بهبود ببخشید و از طرفی با کمک گرفتن از این سئو می
 .ها و منابع مختلف به سمت سایت خود بکشانیدتوانید مخاطبان بالقوه را از رسانهمی

 :سوال

 اید؟زی سایت خود برای موتورهای جستجو گامی برداشتهساآیا تاکنون برای بهینه

 دهید؟شما در راستای سئوی خارجی سایت خود چه اقداماتی انجام می

  از نگاه شما چه فاکتورهایی بیشترین تأثیر را در سئوی خارجی سایت دارند؟

 Neil Patel: منبع
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