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تمهيد

 واحssدًة من أكssثر المهن المطلوبssة منSEOتَُعد وظائف تحسين المواقع لمحركات البحث أو متخصص سيو 

قبsل أصssحاب المواقsع والمتsاجر اإللكترونيssة في وقتنsا الحsالي إذ ال نفsع من أي موقsع أو محتssوى منشsور عىل

اإلنترنت ما لم يصل إىل الجمهور المخصص له وهو مثل أداة أو مكتبة منشأة في مكان ما ال يعssرف أحssد كيفيssة

ا كان االعتماد عىل محركات البحث اعتماًدا رئيسًيا بل أحيانًا كليssًا للبحث الوصول إليها عىل عظم النفع فيها، ولمَّ

عن محتوى والوصول إليه، فكان لزاًما عىل كل صاحب محتوى أو موقع أو تطبيق ويب موجssود عىل اإلنssترنت أن

يهتم بهذه النقطة اهتماًما كبيرًا ليتأكد من ظهور محتواه في نتssائج البحث بssل وحssتى المنافسssة عىل أعىل مرتبssة

عندما يبحث أحد عن المحتوى ذاك أو ما يتعلق به.

 هو تعبير مجازي شائعSEO ويختصر إىل سيو Search Engine Optimizationتحسين محركات البحث 

عبssير ممارسssاتإذ في الحقيقssة ال يمكن تحسssين محركssات البحث أو التعssديل عليهssا، بssل يُقصssد من ذاك الت

 تحسين ظهور موقعك ضمن نتائج محركات البحث في أعىل النتائج، فهل ترى كم الجملssةوعمليات تجرى بهدف

- لإلشssارة إىل ذلssكSEOطويل لذا جاء ذلك االختصار! ودرج حتى استعمال كلمة سيو -تعريب االختصار األجنبي 

التعبير المختصر أصاًل وهو ما سنستعمله ضمن الكتاب.

ع من مجssال التسssويق اإللكssتروني العssالم األكssبر، يعد تحسين محركات البحث مجااًل فرعًيا قائًما بذاته يتفssر

فالبد من وجود متخصص سيو في فريق التسويق التابع لموقع إلكssتروني أو أحيانssًا قssد يُكتفى بمتخصssص سssيو

فقط ليمثل فريق التسويق في المواقع الصغيرة إن لم يكن هنالك حاجة إىل متخصص آخر من فريssق التسssويق،

والبد لمتخصص السيو حتى أن يملك خبرة عامة عن مجاالت التسويق األخرى ليحصل التكامل مssع الفريssق كلssه

ويصب هدف عمله في هدف الفريق كله العام.
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الكتابحول 

 بهدف، وممارساتها وأدواتهاSEOمدخاًل شاماًل إىل مجال تحسين محركات البحث أو السيو هذا الكتاب  يُعد

نتعلم كيف  ،زيادة معدل زياراته الشهرية بنسssب جيssدةإىل جانب  ،موقعك عبر محركات البحثمن ظهور  تُحسِّ

 باإلضsافة إىل ذلsك عىل سsرد أفضssل الممارسsات الشsائعة طيلssة رحلتssك في إضsافة المحتsوىوسيركز الكتاب

نتائج البحث فقد ال يكون هنالك ممارسssات ثابتssة عىل فssترة طويلssة منفي  تصدره يواصلحتى لموقعك وبناءه 

الزمن نتيجة تغير خوارزميات محركات البحث في عرض النتssائج الssتي تحssارب باسssتمرار الخssداع والغش لتجنب

تصدر نتائج ال تستحق أن تصل إىل صدارة نتائج البحث.

َعِمل عىل الكتاب متخصص سيو -المؤلف علي القاسم- وقد أفاد وأجاد من خبرته الطويلة في هssذا المجssال

 والذي يقدم أشهر األدواتMOZ الشهيرة من موقع The Beginner's Guide to SEOكما اعتمدنا عىل سلسلة 

ا عىل خssبرة عميقssة في المجssال، ولم نقتصssر عىل ًssدة أيضssالمستعملة في تخصص السيو، فتلك السلسلة معتم

ذلك، بل استشرنا في السلسلة فريssق التسsويق التssابع لشsركة حسssوب وأخsذنا منهم نصsائح ومالحظsات قيمsة

وأضفناها في الكتاب، وكل ذلك يضفي قيمًة كبيرًة عىل الكتاب.

أخيرًا وليس آخرًا، حاولنا جعل الكتاب دلياًل شاماًل وفي الوقت نفسه مختصرًا فخير الكالم ما قssل ودل ليأخssذ

بيدك إىل تعلم تخصص السيو وتحسين محركات البحث ويضعك عىل بداية الطريق لتدخل هذا المجال وتحصل

عىل فرصة عمل أو تُحسن من مهاراتك وترتقي بنفسك إن كنت متخصًصا في السيو.

لمن هذا الكتاب؟

الجمهور األول المستهدف من هذا الكتاب هو من يريssد تعلم تخصssص السssيو أو تحسssين محركssات البحث

تحديًدا ومن يريد دخول مجال التسويق اإللكتروني والعمل به عموًما، فالكتاب يستهدف المبتدئ وبssذلك يُنصssح

بقراءة الفصول بترتيبها المذكور ويستهدف أيًضا من لديه خبرة مسبقة وبذلك يمكن التنقل بين الفصول بحسب

الحاجة وما يراد تعلمه.

 عىل منصssة خمسssاتSEOمقssدمي خssدمات  أو قائمة متخصصي السيو عىل موقع مستقلفانظر مثاًل إىل 

والتي نأمل أن نجدك في صدارتها يَعتمد عليك الكثير من العمالء وتحقق أكبر النجاحات!

الجمهور الثانوي المستهدف من الكتاب هو من أصssحاب المواقssع ومsدرائها، الsذين إمssا ال يملكssون ميزانيssة

تخولهم من توظيف متخصص سيو إلنجاز العملية بأنفسهم، أو يريدون االطالع عىل المجال والتعرف عليssه إلدارة

متخصص سيو والتوصل معه والتأكد من عمله.

يستهدف الكتاب أيًضا بجمهوره الثانوي وببعض فصوله فئة ُكتَّاب المحتوى الذين يكتبssون محتssوى لمواقssع

نًا من ناحية السsيو ومتوافًقsا مsع معاييرهssا وممارسsاتها، فقssد يُطلب من كsاتب المحتsوى إلكترونية يكون محسَّ

تحقيق معايير السيو، لذا هذا الكتاب مناسsب لهم ليس لكsل فصsوله بsل ببعضsها فال يهم ُكتَّاب المحتsوى مثاًل
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Googleالتعامل مع أدوات السيو مثل أدوات مشرفي المواقع من غوغل   Search  Consoleهاssالتي سنناقش 

في الفصل األخير.

لمساهمةا

 إذا كsان لsديك اقssتراح أو تصssحيح عىل النسssخةacademy@hsoub.comيرجى إرسال بريد إلكssتروني إىل 

نَت جssزًءا من الجملssة العربية من الكتاب أو أي مالحظة حول أي مصطلح من المصطلحات المسssتعملة. إذا ضssمَّ

ل علينا البحث، وتُعد إضافة أرقام الصفحات واألقسام جيدة أيًضا. التي يظهر الخطأ فيها عىل األقل، فهذا يسهِّ

جميل بيلوني 

14 09 2022/ /
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 وأهميتهSEOتحسني محركات البحث . 1

جديssدة،أول ما يتبادر إىل ذهننا عند إنشاء وتصميم موقع أو متجر إلكتروني أو بدء تسويق عالمssة تجاريssة إن 

نُطلقهو كيفية ظهوره في نتائج محركات البحث ومحاولة تحسينها للوصول إىل صفحة النتssائج األوىل، وهssو مssا 

.SEOتحسين محركات البحث  تسمية: عليه سيو " أو بالعربية  "

صssاحب موقssع الكssترونيبصssفتك  بحيث يمكنssك وممارساتها، إىل مجاالت السيو اهذ  كتابناسنتطرق في 

 موقعك وزيادة معدل زياراته الشهرية من محركات البحث بنسب جيدة.تحّسن ، أنناشئ جديد

 بحيث لن تتمكن من، بعض التعssاريف األساسssية في هssذا المجssال ونشssرح أهميتهفصلنا األول سنذكر في

.فصلنااالستغناء عنه بعد معرفة التفاصيل التالية في 
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SEOتعريف تحسني محركات البحث    1.1

Search إىل تحسssين محركssات البحث مssا يُختصريشssير مصssطلح تحسssين المواقssع لمحركssات البحث أو 

Engine  Optimization أو- SEOاsل عليهsتي يجب العمsد الsات والقواعsسيو اختصاًرا- إىل مجموعة الممارس 

 لتظهر صفحات الموقع ومقاالته أو منتجاتssه في الصssفحة األوىل؛لزيادة جودة وكفاءة صفحات الموقع اإللكتروني

 بssترتيب جيssد لكلمssات بحث مناسssبة دون االعتمssاد عىل اإلعالنssات، وذلكفي محركssات البحث مثssل جوجل

، وهssو مssا وتحسين ظهور العالمة التجاريssة في محssرك البحث، رفع زيارات الموقع اإللكترونيالمدفوعة؛ وبالتالي

 دون صssرف أي دوالر عىل اإلعالنssات المدفوعssة في، وذلك المزيssد من العمالء المحتملين مسssتقبالًينجم عنه

محركات البحث.

 مفهssومين أساسssيين: األولإىلوتنقسم هذه الممارسات والقواعد الواجب تطبيقها عىل الموقع اإللكتروني 

معرفة ما يحتاج إليه جمهورك، والثاني تقديمه بطريقة صحيحة.

معرفة ما يحتاج إليه جمهورك   1.1.1

يتعلق تحسين محركات البحث لموقعك اإللكتروني بفهم شريحة الفئة المستهدفة واإلجابات الssتي يبحثssون

 ونوعية المحتوى والمعلومات التي يريssدونها. سssيخلق هssذا حالssة تواصssل مباشssرة بين إدارة،عنها لحل مشاكلهم

 والssتي سsتقدمها بطريقssة سلسssة مبسsطة مفهومssة عىل،الموقع واألشخاص الذين يبحثون عن حssل لمشsاكلهم

الموقع اإللكتروني.

تقديمه بطريقة صحيحة   1.1.2

 بحيث،صحيحال عليك البحث اآلن في كيفية تقديمه ،بعد معرفة هدف الجمهور المستهدف وما يبحث عنه

.والسليمةصحيحة اليمكن لعناكب البحث العثور عليه والدخول لصفحات الموقع وفهمها وأرشفتها 

سندمج في دليلنا هذا أفضsل الممارسsات لتغطيssة كال المفهsومين السsابقين والوصsول ببعض صsفحاتو

الموقع إىل الصفحة األوىل في محركات البحث.

تعريف محركات البحث   1.2

 هي برمجيssات ضssخمة تبحث في مليssارات، وغيرهماBing وبينج Googleمحركssات البحث مثssل جوجssل 

 بنssاًء عىلوترتيبهssا، وذلك لتقييمها وأرشssفتها ؛الصفحات والمقاالت وأجزاء المحتوى المنشور في عالم اإلنترنت

 والتي تُجيب عن استفسssاره وعبssارة البحث، لتعيد للباحث النتيجة األفضل بحسب هذه العوامل؛عوامل محددة

التي أدخلها.
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صssفحات، ملفssات  ، صssور،pdf)تؤرشssف محركssات البحث كssل المحتssوى المتssاح لهssا عىل اإلنssترنت 

إلخ. (فيديو،  الزحف واألرشفة ، وذلك … " وتحدد مدى تطابقها معcrawling and indexing"عبر عملية تسمى 
استعالم الباحث لترتبها له بما يناسبه.

 كيفية عملها بدقة أكثر.إىل التاليالفصل  وسنتطرق في

نتائج البحث المجانية والمدفوعة   1.3

 أنssه الوصssول لنتssائج بحث جيssدة في عمليssات البحث المجانيssة دون،ذكرنا أعاله عند تعريف مصطلح سssيو

االعتماد عىل اإلعالنات المدفوعة في محركات البحث.

 هي النتsائج المجانيssة والنتssائج،أنَّ محركsات البحث لsديها نsوعين من النتsائجإىل وهنا من الواجب التنويsه 

 بحيث تظهر اإلعالنات المدفوعة والمجانية في ذات صssفحة، وهي تدمج بينهما عند أي استعالم بحث،المدفوعة

 لssذا هي تعمssل عىل جلب أفضssل،النتائج. وهي تجني المال من اإلعالنات عىل منصتها أو المواقssع الشssريكة لها

بهدف بقاء الزائر ألطول فssترة ممكنssة وكسssبوذلك  ،نتيجة من اإلعالنات المجانية والمدفوعة ألي استعالم بحث

المزيد من الزوار الباحثين عىل منصتها.

Google جوجل لديها منصة إعالنية خاصة بها ،وعىل سبيل المثال  Adsة فيssإلعداد ونشر إعالنات مدفوع 

، ويمكن ألي صاحب موقع أو متجر اإلعالن فيها والحصول عىل ترتيب جيد الستعالم بحث محدد،محرك البحث

 بمجرد صياغة اإلعالن بطريقة سليمة وصرف المزيد من المال عىل اإلعالن.وذلك

 يمكنك الوصول لنتائج بحث جيssدة في اسssتعالم،ولكن باتباع ممارسات تحسين محركات البحث الصحيحة

 وهنا يمكنك القول أنك اعتمدت عىل النتssائج المجانيssة لمحركssات،بحث محدد دون االعتماد عىل هذه اإلعالنات

البحث للوصول لترتيب جيد.

أبرز محركات البحث المهمة للعمل عليها   1.4

 وبالتالي تحسssين نتssائج البحث بصssورة،تشترك محركات البحث في أهدافها من حيث تحسين خوارزمياتها

دائمة لجلب أكثر عدد من المهتمين والزوار الباحثين عىل هذه المحركات.

 بإصدار العديد من األدلة اإللكترونية حssول،وهي تساعد أصحاب المواقع عىل تحسين مواقعهم بصورة دائمة

 بهssدف؛ وكيف يمكن لصاحب الموقع أو مديره باالطالع عىل إحصائيات موقعه ومراقبتهssا وتحليلها،كيفية عملها

تحسينها وزيادة ظهور الموقع أكثر في استعالمات البحث المفيدة.

.Bing وبينج ،Google البحث األهم: جوجل محرَكي جًدا عىل ً بسيطةًوفيما يلي نستعرض نظرة
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Googleمحرك البحث جوجل    1.4.1

 لسنا بصدد شرح ميزات محرك البحث األشهر واألفضل عالمًيا، إنما سنكتفي بذكر بعض الروابssط، نحنهنا

 وبعض أدوات جوجل التي يستخدمها أي خبير،المفيدة حول كيفية تحسين ظهور موقعك اإللكتروني عىل جوجل

سيو لتحليل الموقع اإللكتروني والكلمات المفتاحية المناسبة والقنوات التي تجلب الزيارات.

 وإضافة الموقع اإللكتروني إىل أداة من جوجلWebmasterدليل أداة مشرفي المواقع يمكنك االطالع عىل 

.Google Analytics وإىل أداة التحليل من جوجل Google Search Consoleمشرفي المواقع من جوجل 

 القادمة.فصولناوسنتطرق إىل هذه األدوات وتفاصيلها في 

Bingمحرك البحث بينج    1.4.2

نادًرا ما نرى مواقع إلكترونية عربية كبssيرة أو عالميssة تهتم بتحسssين محركssات البحث عىل محssرك بحث غssير

 لديsssه أداة مشsssابهة ألداة مشsssرفي المواقsssع من جوجsssل وهي أداةBingمحsssرك البحث بينج أن  رغمجوجsssل 

Webmaster Bingع ؛هذا الكتاب ألنه غير شائع االستعمال في العالم العربي نتطرق إليها في ، التي لنsلكن م

 أنَّ كل ما ينطبق عىل أداة مشرفي المواقع من جوجل ينطبق عليها بنسبة كبيرة.ذلك، تجدر اإلشارة إىل

؟Local SEOما هو    1.5

 فإنssه بإمكانssك إضssافة،إذا كان موقعك أو متجرك اإللكتروني يهدف للتسssويق لمتجssر حقيقي مssادي لssديك

Googleنشاطك التجاري إىل أداة جوجل نشاطي التجاري   My  Businessاتف؛ssرقم هssه بssوستحتاج إىل توثيق 

 أو يمكن توثيقssه؛ أي اسم المحل، موضحًا فيها اسم النشاط التجاري،وصورة للنشاط التجاري المادي من الخارج

 حول العالم.َتعبر رمز خاص يرسل إىل عنوان المتجر عبر البريد في أي دولة كن

لتستطيع إضافة الموقع أو المتجر اإللكssتروني إىل أداة جوجssل نشssاطي التجssاري والظهssور في نتssائج البحث

 الخssدمات المقدمssة عssبرخاللssه، إىل جssانب خدماتك من تقّدم ًا حقيقيًا ماديًا تجاريًا يجب أن تملك محل،المحلية

الموقع اإللكتروني.

، بسالسة وإضافة عنوان المتجر الحقيقيGoogle My Business يمكن إدارة نشاطك التجاري عىل كذلك،

 وأي، وعssروض، ومقssاطع فيssديو، وصور له من الداخل والخارج، وخدمات متجرك المادية،ورقم الهاتف للتواصل

خبر مهم أو حدث تهتم به.

 وهو ما نسميه تحسين النتائج المحليssة للموقssع أو المتجssر،يهدف هذا اإلجراء إىل زيادة ظهور متجرك محلًيا

 فيشرقية في حال كنت تملك مطعم مأكوالت ،عىل سبيل المثالو، Local SEO أي السيو المحلي ،اإللكتروني

مدينة الرياض وبحث أحد المهتمين المتواجدين بالقرب من المطعم أو في ذات المدينة عن مأكوالت شرقية في

سيظهر اسم نشاطك التجاري مع العنوان ورقم الهاتف للتواصل معه مباشرًة.ف ،محرك البحث جوجل
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Googleوكذلك هو الحsال في حsال بحث شsخص مsا بsالقرب من موقعsك عىل خرائsط جوجsل   Mapإذ ،

سيظهر له عنوان النشاط التجاري والمسافة بينهم ورقم الهاتف للتواصل واالستفسار.

أسئلة شائعة حول السيو   1.6

سنجاوب عىل أهم ثالثة أسئلة شائعة تُسأَل عندما يتلق األمر بالسيو.

؟ مهم جدا لموقعك اإللكرتونيSEOلماذا    1.6.1

 أحد أهم قنوات التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت لجلب العمالء المحتملين والزوار لموقعكSEOيَُعد السيو 

، وذلكاإللكتروني. وإن راعيناه وأعطيناه حقه، فسيكون لنا القناة الوحيدة التي تضمن لصاحب الموقع االسssتمرار

 والتي لن تتوقف إن توقفت عن العمssل، وبالتالي المزيد من األرباح مع مرور الوقت،بجلب الزوار والعمالء شهريًا

، عكس اإلعالن المssدفوع عىل محركssات البحث أو منصssات التواصssل االجتمssاعيقصير؛ عىلعىل الموقع لوقت 

التي تحتاج إىل تمويل يومي لالستمرار بالظهور في النتائج وجلب المزيد من الزيارات واألرباح.و

 يمكن القssول أنَّ ظهssور نتيجssة في الصssفحة األوىل لموقعssك اإللكssتروني جsاء عssبر جهsدمن خالل ما سssبق،

 عىل؛ أوىل لفssترة طويلssة طالمssا موقعssك جيدً وقssد يبقى الموقssع نتيجة،وممارسات وجودة أكسssبته تلssك المنزلة

، بغض النظر عن الجssودة والمحتssوى، المال منزلتها في الصفحة األوىل فقطأكسبَهاعكس النتائج المدفوعة التي 

 الصفحة بمجرد التوقف عن الدفع.إذ ستختفي

 ما يلي:أحد التقارير المنشورة في الواليات المتحدةوقد ُذكر في 

ً مرة20معدل الدخول والنقر عىل النتائج المجانية في الصفحة األوىل في محركات البحث أكبر بمعدل  

من الدخول وزيارة اإلعالن المدفوع الذي يظهر في نفس الصفحة.

 يُفضل الباحثون النتائج المجانية عىل المدفوعة في جوجل عىل سبيل المثال.إذ

 مخادعة لمحركات البحث؟أخرى ممارسات سيو سليمة وتوجدهل    1.6.2

إىل تحسين تقنياتالهادفة  إىل تلك الممارسات White hat SEO السليمة السيويشير مصطلح مصطلح 

 أكثر عىل تحسين تجربة المستخدم وتقديم قيمة فعلية للزوار بطرق سليمة صحيحة تركزالموقع لمحركات البحث

والعمالء المحتملين.

Blackبينما تُشير مصطلحات السيو الضالة أو المخادعة   hat  SEOاولssإىل بعض االستراتيجيات التي تح 

 إال أنها تعرض الموقع لخطر كبير وتراجع في النتائج مع كssل تحssديث،خداع محركات البحث وسلوك طرق ملتوية

 لssذا يجب،لمحركات البحث وقد تصل أحيانًا إىل حظر تلك المواقssع وعssدم ظهورهssا في صssفحات النتssائج األوىل

 وتssؤدي إىل حظssر الموقssعًتssوخي الحssذر في بعض ممارسssات تحسssين محركssات البحث لكي ال تصssبح ضssارة

اإللكتروني ومنع ظهوره نهائًيا.
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البحث    محركات البحث     وأهميتهSEOتحسين محركات تحسين إىل SEOدليلك

موقعك؟في  توظيف خبري تحسني محركات البحث من الرضوريهل    1.6.3

 وعىل، ويعتمsد عىل حجم موقعssك اإللكssتروني ودرجsة اعتمsادك عليه،هذا سؤال صعب ونسبي وغير دقيق

قدرتك عىل التعلم وامتالكك الوقت إلجراء تحسينات يومية عىل موقعك اإللكتروني.

 يمكنك إجراء الكثير من التحسssينات والتقssدم الملحssوظ،بعد دليلنا هذا حول كيفية تحسين محركات البحث

 حssتى ال؛ بمssا يفعله، إذ سssتكون عىل درايssة جيssدة أو إدارة خبير السيو عن علم إن أردت توظيف أحد،في موقعك

 في، وجعلهبموقعssك إىل التهلكة األخsذ مقصsودة أو غssير مقصssودة، من شssأنهايsرتكب أو يجsري أي ممارسssات 

صفحات نتائج البحث األخيرة.

خاتمة   1.7

 وتطرقنssا لبعض،SEO تعريفات أساسية وضرورية في مجال تحسين محركssات البحث ا الفصلذكرنا في هذ

، القادم عىل كيفية عمل خوارزميات محركssات البحثالفصلأكثر األسئلة شيوًعا في هذا المجال، وسنعرفك في 

ذكssر أفضssل الممارسssاتإىل  لننتقل بعد ذلك ،سنخصص شرحنا عىل محرك البحث األشهر عالمًيا جوجلحيث 

الواجب اتباعها لتحسين ترتيب صفحات موقعك اإللكتروني في نتائج بحث جوجل.
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ترتيب نتائجها و محركات البحث عمل. 2

صssفحات، ملفssات، صssور،تؤرِشف، السابقالفصل  كما ذكرنا في ) محركات البحث معظم محتوى اإلنترنت 
إلخ. (مقاطع فيديو،   بهدف تقديم النتssائج األفضssل، وهذا وهي موجودة الكتشاف هذا المحتوى وفهمه وترتيبه،…

ألي استعالم بحث.

 بالنسssبة لهssامرئيssًة يجب أن تكssون تلssك الصssفحات ،ولكي تكتشssف محركssات البحث صssفحات موقعك

ومسموح لعناكب هذه المحركات بالدخول إليها، وهذا أمر يغفل عنه الكثير من أصحاب المواقع. 

سنتعرف في هذا الفصل عىل عمل محركات البحث وكيفية ترتيب نتائجهssا وهssو أمsر مهم جsًدا لمتخصsص

السيو فهذا الفهم من صلب عمل تحسين محركات البحث السيو.



نتائجها      وترتيب البحث محركات البحث     عمل محركات تحسين إىل SEOدليلك

كيف تعمل محركات البحث؟   2.1

يمكن تقسيم مراحل عمل محركات البحث إىل ثالث مراحل وهي:

 موجssودURL: يبحث محرك البحث في كل محتوى اإلنترنت المتاح وفي كل عنوان Crawlingالزحف •

مسموح الدخول له.

 أنهssا ما وبمجرد أن نقول عن صفحة،: تخزين وتنظيم المحتوى أثناء عملية البحثIndexingالفهرسة •

 الستعالم بحث ما.ًتيجةلتكون ن عرضها وأنه يمكن ، أنها موجودة في محرك البحث، فهذا يعنيمفهرسة

 محركsاتأن  لتقديمssه للبssاحث، أي ُفهsرس: وهي مرحلsة تsرتيب المحتssوى الsذي Rankingالترتيب •

 لكل اسssتعالم، وهذا إىل األقل صلةً من األكثر صلة،عىل ترتيب صفحات المواقع ومقاالته البحث تعمل

بحث يُبحث عبرها.

 نستعرض فيما يلي آلية عمل محرك البحث جوجل.،وكمثال

الزحف   2.1.1

 أوCrawling -والتي تسمى أيًضا الزواحssف Googlebotفي هذه العملية عدًدا من الروبوتات جوجل  يُرِسل

 دون النظssر،URL المحتوى من خالل رابطssه ُيكتشفل ،- الكتشاف كل محتوى جديد أو محدثSpidersالعناكب 

إىل تنسيق المحتوى أو جودته.

 تتبssع كssل الروابssط الموجssودة داخssل هssذهيجssري و،تجلب عناكب جوجل بعض صفحات المواقع اإللكترونية

 والsssذي، جديsssدة واكتشsssافها وإضsssافتها إىل فهsssرس جوجsssل الضsssخمURLالصsssفحات للبحث عن عنsssاوين 

 المكتشفة.URL وهو يمثل قاعدة بيانات ضخمة لتخزين كل عناوين ،Caffeineيُدعى 

الفهرسة    2.1.2

اكُتشssفت، الssتي URL يعالج جوجل كل عنssاوين إذ ،صفحاتك المكتشفةفيه  تخزَّنالفهرس هو المكان الذي 

 من الضssروريالفصssل،، لذا كمssا سssنرى في هssذا جدًّا ما هو جيد منها فقط في فهرس ضخم ويخزن كل ويحللها

 في فهرس جوجل.يُكتشف ويُخزن فعليًّاالتأكد الحًقا أنَّ موقعك 

ترتيب النتائج   2.1.3

 باستعالم الباحثً بحًثا عن المحتوى األكثر صلة، الفهرسيبدأ جوجل بمسح ، ماًاشخص بحثأي  يُجريعندما 

لتقديم نتيجة البحث األفضل له.

 بهssذاً أنَّ موقعك أكثر صلةعنى هذا ،أعىل نتائج البحث في جوجل الستعالم بحث مافي موقعك  رُتِّب وكلما

.كثيرًا به وأنه مرتبطاالستعالم 
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أنَّ عنsاكب جوجsل اكتشssفتمن هsو التأكssد ،  موقssع إلكsتروني أو متجركونك صاحب ما يهمك أنت وأخيرًا،

استطاعت الدخول إليها وفهرستها في فهرس جوجل.فعلًيا، وأنها صفحات موقعك ومقاالتك 

 تسجيل الدخول أو الصفحات الفارغةالموقع، مثل صفحةيمكنك منع عناكب جوجل من الدخول إىل بعض روابط 

 لعدم وجود فائدة من فهرستها.،وغيرها

 محركات البحث عىل صفحات موقعكعثور   2.2

 فعاًل يتبادر إىل ذهنك اآلن السؤال األهم: هل صفحات موقعي اإللكتروني متاحة،بعد شرح آلية عمل جوجل

!؟تستطيع  اكتشافها وفهرستهاللعناكب جوجل 

 كلمssةغير لكن site:yourdomain.comأفضل طريقة الكتشاف ذلك هو البحث في جوجل بالعبارة التالية: 

yourdomain  المجال إىلDomain ،لوبهذا  الخاص بموقعك اإللكترونيssل كامssسيعرض محرك البحث جوج

 للمجال الذي بحثت فيه.ُهرست بنجاح اكتشفها والتي فصفحات موقعك التي

 /https://academy.hsoub.com. إىل yourdomain.com غيرناوفي الصورة التالية 

 عن صssفحات موقعssك المؤرشssفة وكيفيssة ظهورهssا في محssركً تقريبيةًتعطيssك طريقssة البحث هssذه نتيجة

ا يُنصsssح و .البحث جوجل sssًع من جوجلدائمsssرفي المواقsssًة من أداة مشsssثر دقsssائج أكsssول عىل نتsssبالحص
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Google  Search  Console، الكي المواقعمقدمة  وهي أداة مجانيةssل لمssة،من جوجssفتها وكيفيssة أرشssلمراقب 

اطلعفss ، وإن أردت االسssتزادة. من هذا الكتاب الثامنالفصل خصصنا لها ، وقدظهورها في محرك البحث جوجل

. من مدونة مستقل–  الملف الكاملGoogle Search Consoleل عىل المقا

 ومراقبة عدد، الخاصة بموقعكSite Map إرسال خريطة ،يمكنك باستخدام أداة مشرفي المواقع من جوجل

 وأكssثر عبssارات البحث، وكيفية ظهورها في نتائج البحث، في فهرس جوجلفعلًياالصفحات المرسلة والمؤرشفة 

.sitemapكل ما تحتاج إىل معرفته عن خريطة الموقع اطلع عىل المقال ف ،إن أردت االستزادةوصلة بها. 

 كاٍف، أعالهالمشار إليه ألنَّ المحتوى ؛لن نشرح هنا ما هي خريطة الموقع أو أداة مشرفي المواقع من جوجل

 هذا.فصلناسنذكر ما هو مفيد أكثر في ولذا 

:اآلتيةأحد األسباب ل ًنتيجةسيكون  فهذا ،إن لم تكن تظهر في محرك البحث

موقعك جديد ولم تكتشفه زواحف جوجل بعد.•

 وبالتالي من الصعب اكتشافه.،ال يملك موقعك أي روابط خلفية تُشير إليه•

يحتوي الموقع عىل بعض التعليمات البرمجية التي تمنع وصول زواحف جوجل إىل صفحاته وأرشفتها.•

التنقل في الموقع صعب وبعض الروابط مخفية.•

بعض الممارسات غير السليمة.ل ًجوجل نتيجةطرف  الموقع من عوِقب•

 زحف عناكب محركات البحث لصفحات الموقعاتضبط عملي   2.3

 اكتشفت وجssود بعض ُفهرِست، ولكنكاستخدمت الطريقة السابقة في معرفة الصفحات التيقد  كنتإن 

هنssا عليssك إخبsار جوجsل بمsاف، تفهرسssها أخرى وًدخل لها مرةأن تعناكب جوجل لمهمة وال تريد الالصفحات غير 

موقعك وتواجssده فهرسة  وهذا سيمنحك تحكًما أقًوى في؛ وما ال يجب الوصول إليه،يجب الزحف إليه وفهرسته

في جوجل.

 مثssل صssفحة تسssجيل الssدخول،مهمssة والمكssررةالمن المهم منع جوجssل من الوصssول إىل الصssفحات غssير 

.robots.txt وبالتالي عليك استخدام ملف ،وصفحات البحث وترشيح المنتجات

robots.txtملف الروبوتس    2.3.1

يتواجssد افتراضي  في مواقssع ووردبssريسًا)يفترض أن يتواجد هذا الملف في ملف الجذر لموقعك اإللكتروني 

 ويتبقى عليك تعديله بحسssب صssفحات موقعssك، ولكن في مواقssع البرمجيssات،SEOبمجرد تنصيب أي إضافة 

.،المخصصة ( يجب إنشاؤه يدويًا
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غssير لكن yourdomain.com/robots.txtتأكد من وجوده في موقعك اإللكتروني بالدخول للرابssط التssالي: 

yourdomain.com  رابط موقعك اإللكتروني.إىل

، فهssو أول ملssفيمكنها وما ال ،الوصول إليهلعناكب محركات البحث يمكنك في هذا الملف تأكيد ما يمكن 

كامل روابط الموقssع المهمssة وغssيرإىل دخل تفسإن لم تجده والذي  ، عناكب البحث في الموقع اإللكترونيتُدخله

المهمة وفهرستها.

 وما هو ممنsوع في موقعssكدخوله، فإنها تلتزم بما هو مسموح لها ، عليه عناكب محركات البحثعَثرتوإن 

.Disallow و Allow ما هو مسموح وغير مسموح من خالل تعليمات كما تحدداإللكتروني، 

.Yoast SEO إضافة ِقبلمن  أنشئ  والذي، أثناء تحرير ملف الروبوتس لموقع ووردبريساآلتيةالحظ الصورة 

 إىل بعض الصssفحات من الssدخول عناكب محركssات البحثأنه قد ُمِنعت من خالل الصورة يمكن مالحظة 

.Disallowالمحددة بالتعليمة 

 اسsأل نفسsك، بعد أن استطعت منع وصول محركات البحث إىل الصفحات غير المفيsدة أو المكsررة،واآلن

بعض األسئلة التالية:

موقعك؟المهمة في صفحات الهل تستطيع عناكب جوجل الوصول إىل    2.3.2

،تعرفت في ملف الروبوتس عىل كيفية منع وصول عناكب محركات البحث إىل الصssفحات الssتي ال تريssدها

 فعاًل أنَّ عناكب جوجل تستطيع الوصولمن هنا يجب التأكد ؟لكن ماذا عن الصفحات المهمة التي نريد أرشفتها
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التنقssل في قssادرًة عىل عنssاكبال ، بمعssنى أن تكssون وليس فقط الصفحة الرئيسssية،إىل كامل الصفحات المهمة

 وليس فقط العثور عليه!،موقعك اإللكتروني بسالسة

هل المحتوى أو الصفحة مخفية وراء نموذج تسجيل دخول؟   2.3.3

 فلن تسssتطيع محركssات البحث الssدخول،إذا كانت الصفحة تطلب تسجيل دخول أو ملء نموذج معلومssات

 وعىل سبيل المثال عناكب جوجل لن تستطيع الوصول لها ألنها مقيدة الوصول.،إليها

لماذا يجب استثناء صفحات البحث؟   2.3.4

 أنَّ جوجssل تسssتطيع،يعتقد بعض أصحاب المواقع أن وضع نمssوذج بحث في الرئيسssية أو صssفحة بحث ما

 تسssتطيع عنssاكب جوجssل البحث فيصssحيح، إذ ال لكن هssذا غssير ،الوصول إىل كل ما يبحث عنه الزوار وأرشفته

منع عناكب جوجssل من صssفحات البحث لكي ال يراهssاتُ ،لذلكو ؛مربعات البحث للوصول إىل الصفحات المهمة

صفحات فارغة ال تقدم أي فائدة للمستخدمين. وبالتالي تؤثر عىل ترتيب الموقع ككل.

هل المحتوى النيص الموضوع في وسائط غري نصية مخفي أيضا؟   2.3.5

صور، فيديو، ملفات  إلخ. لعرض محتsوى نصsي ضsمنها، ورغمpdf)ال يجب استخدام نماذج غير نصية   ،) …
 ومن األفضssل اإلبقssاء عىلٍ، إال أنَّ ذلssك غssير كssاف،تحسن محركات البحث في تحليل واكتشاف محتsوى الصssور

 في صفحات موقعك اإللكتروني.HTMLالنص ضمن أكواد 

بني الصفحات؟بالتنقل لمحركات البحث  موقعك هيكليةتسمح هل    2.3.6

 تكتشف محركات البحث الروابط الجديدة من الصssفحات المحفوظssة في فهرسssها الضssخم،،كما ذكرنا أعاله

 يجب أن تجد جوجل روابط صssفحاتك المهمssة بمجssرد الوصssول إىل، إذوكذلك األمر بالنسبة لموقعك اإللكتروني

 تأكد من وجودها بطريقة تُرشد عناكب الزحف من صفحة إىل أخرى.ولهذا ،موقعك اإللكتروني

 لكن ال تُشير، فادحة في تواجد صفحات مهمة في مواقعهم اإللكترونيةًيرتكب بعض أصحاب المواقع أخطاء

لsذا تبsدو هsذه الصsفحات غsير مرئيssة بالنسssبة إىلو ،الرئيسية أو أي صsفحة أخsرى إىل هsذه الصssفحات المهمة

محركات البحث.

ال تضssع رابssط الخدمssة في أعىل، لكنssك  ما مهمة وتريد ظهورهssا في محركssات البحثً خدمةتقّدمتخيل أنّك 

الموقع أو في الصفحة الرئيسية أو أي صفحة مهمة أخرى! كيف ستجد عناكب محركssات البحث تلssك الخدمssة أو

؟في رأيكالصفحة 
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تحليل الموقع وعملية فهرسته وزحف العناكب عليه   2.3.7

 أرى أنَّ أداة مشssرفي المواقssع من جوجssل هي كssنز،بحكم خبرتي في مجssال عمssل محركssات البحث والسssيو

 قد ُفهssرس، واكتشاف ما،حقيقي لكل من يريد تحليل موقعه اإللكتروني ومعرفة الصفحات المهمة وغير المهمة

 وأخطاء الزحف إن وجدت.، والسرعة، وتجربة المستخدم، والتوافق مع الجوال،واألخطاء التقنية للموقع

.باحترافية في سلسلتنا لشرح كيفية استخدام هذه األداة الثامنالفصل وسنُخصص لها 

 ال بssدَّ من معرفssة بعض دالالت، ولفهم أخطاء الزحف التي تعود بها عناكب جوجل أحيانًا لبعض الصssفحات

رموز األخطاء.

 أي من الموقssع، هي األخطssاء الsتي تحsدث من جهsة العميssل بالنسsبة لجوجللتبسsيطها،: 4xxأخطاء •

URL عنوان ألنه قد ُغير يعني أنَّ الصفحة غير موجودة والذي ،404 الخطأ هو وأكثرها شيوًعا  اإللكتروني.

. أن الصفحة قد حُذفت أو،دون إعادة توجيه العنوان القديم للجديد

 أي فشل الخادم في تلبية طلب عناكب محركssات،: هي األخطاء التي تحدث من جهة الخادم5xxأخطاء •

.5xx وبالتالي أعادت لنا الخطأ ،البحث

.دائم توجيه الصفحة المطلوبة إىل رابط جديد قد أُعيدأنَّه  إىل  بل يُشير،: هذا ليس خطأ301كود •

29

أداة مشرفي المواقع من جوجل: 3 الشكل



نتائجها      وترتيب البحث محركات البحث     عمل محركات تحسين إىل SEOدليلك

خاتمة   2.4

 عىل آلية عمل محركات البحث ورأينا كيف تعمل محركات البحث وفيً مختصرةًنظرةفي هذا الفصل ألقينا 

 عىل بعضموسssعًة ً كمssا ألقينssا نظssرة؛ وكيفيssة تssرتيب نتssائج صssفحات المواقssع اإللكترونية،مقssدمتها جوجل

 القssادم عىل كيفيssة اسssتخراجالفصلاألساسيات المهمة عند بناء الموقssع اإللكssتروني وهيكليتssه. وسssنتعرف في 

أفضل الكلمات المفتاحية المناسبة لموقعك اإللكتروني.
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اختيار الكلمات المفتاحية. 3

 عىل آلية عمل محركات البحث باختصار وكيفية ضبط وإعداد ما تريssد إظهssاره فيالسابقالفصل  تعرفنا في

محركssات البحث ومssا ال تريssد السssماح لعنssاكب جوجssل بالوصssول إليssه، وسssنعرفك اليssوم عىل كيفيssة اكتشssاف

واستخراج أهم الكلمات المفتاحية اإلستراتيجية المناسبة لهدف موقعك اإللكتروني.

يجب أن تعرف كيفية صياغة المحتوى بما يناسب محركات،SEOلكي تُصبح خبير تحسين محركات البحث 

 والمستخدمين من جهة أخرى.،البحث من جهة

وتكمن قوة البحث عن الكلمات المفتاحيssة المناسssبة في فهم السssوق المسssتهدف بطريقssة أفضssل وكيssف

وفر لssك اسssتخدام بعض أدوات السssيوي بك؛ إذيبحث المهتمون عن المحتوى أو الخدمات أو المنتجات الخاصة 

استخراج الكلمات المفتاحية المناسبة مع بيانات محددة مثل:إمكانية  ،المجانية والمدفوعة

.عن ماذا يبحث األشخاص أي كيف يكتبون عبارات البحث في جوجل•

.كم عدد األشخاص الذين يبحثون عن هذه الكلمات•

مقاالت، منتجات، ملفات • .( أو وورد أو صورpdf)في أي شكل يريدون المعلومات 

keywordsما قبل استخراج الكلمات المفتاحية    3.1

 عليك أن تسssأل من هم،النطالق نشاطك التجاري أو موقعك اإللكتروني مع مراعاة تحسين محركات البحث

 ثمَّ استخدام بيانات الكلمات المفتاحيssة المسssتخرجة لصssقل،عمالئك وما أهدافهم. ويجب التركيز عىل جمهورك

تلك األفكار وتحسين ترتيب صفحات موقعك في جوجل.

مجموعة اللي العقاريssة المتخصssص في بيssع العقssارات في،وعىل سبيل المثال " عملت عىل موقع يخص  "
 وسألنا أنفسنا األسئلة التالية قبل بدء العمل:،تركيا لتحسين ظهوره في جوجل
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إلخ.• بيع العقارات، االستشارة العقارية،  (ما هي خدمات الموقع بدقة  … ؟)

؟ما أنواع العقارات المطروحة للبيع•

؟من الذي يبحث عن العقارات في تركيا وما هي الدول المستهدفة•

؟كيف يبحث الناس عن العقارات وماذا يكتبون في محركات البحث•

؟ما هي األسئلة أو االستفسارات التي يطرحها المهتمون بالعقارات•

؟هل توجد مواسم خاصة تنشط بها حركة العقارات في تركيا•

 والتي ستوجهك،طرح مثل هذه األسئلة هو الخطوة األوىل التي ستساعدك عىل فهم استهدافك بصورة صحيحة

نحو الكلمات المفتاحية التي ستستهدفها في عملك عىل محتوى الموقع.

اكتشف العبارات اليت يبحث بها األشخاص   3.2

 لكن عليssك معرفssة كيssف يبحث،لوصssف الخدمssة أو المنتج الssذي تقدمه معين قssد يكssون لssديك أسssلوبك

، والssتي نجssدبعض األدوات المتاحssة عىل اإلنssترنتيسssتلزم  واكتشاف هذا .األشخاص المهتمين بهذا عبر جوجل

مدفوع.الومجاني ال منها

 والتي تكون عنوان الخدمة أو المنتج الذي تقدمssه.،ضع في حسبانك الكلمات المفتاحية األساسية لموقعك

عقssارات تركيامثاًل،وفي مثالنssا السssابق  " كلمssة  عقssارات اسssطنبول،" " و وأسssماء المشssاريع والمنssاطق في، "

 وابدأ من هssذه الكلمssات باسssتخدام أدوات البحث واكتشssاف الكلمssات المفتاحيssة المناسssبة لمعرفssة،اسطنبول

 واألسssئلة،متوسط البحث الشssهري لكssل كلمssة مفتاحيssة والكلمssات المفتاحيssة المشssابهة الممكن العمssل عليها

 في المواقع األخرى. فكssل هssذا سيسssاعدك فيعنها يُكتب وأهم موضوعات المحتوى التي ،الشائعة في مجالك

تحديد وتسجيل الكلمات الرئيسية األكثر شssيوًعا بين البssاحثين والبssدء بالعمssل عليهssا في توصssيف الخssدمات أو

المنتجات وفي صفحات ومقاالت الموقع.

الحظنssاقssد في مثالنا السابق عند استخدام أدوات البحث واكتشاف الكلمات المفتاحية المناسبة  أننا الحظ

 والتي كانت تغيب عن مخيلتنا عنssد بنssاء صssفحات،وجود العديد من العبارات ذات الفائدة العالية لهدف الموقع

االستثمار في تركيا الجنسية التركية و  "الموقع العقاري مثل  " "  وحssتى األسssئلة األكssثر شssيوًعا في هssذا المجssال،"

مراحل التجنيس في تركيا وغيرهم الكثير. الحصول عىل الجنسية التركية عن طريق شراء عقار وعبارة  "مثل  " " "

،عند استخراج الكلمات المفتاحية المناسبة لموقعك ومعدل البحث الشهري لهssا في المنطقssة المسssتهدفة

من الصعب منافسة المواقع القديمة بالكلمات المفتاحيssةف ،أنّه إن كان موقعك جديًدابعليك تذكير نفسك دائًما 

ثالث كلماتهنا يفضل لذا  ،ذات معدل البحث العالي والقوية "العمل عىل استخراج العبارات المفتاحية الطويلة 
 واحتماليssة الوصssول، لسهولة المنافسssة أكssثر عليهssا في جوجل، وذلك"وأكثر وذات معدل البحث القليل نوًعا ما

 تباًعا مع الوقت.ً ثمَّ االنتقال للكلمات األكثر تنافسية؛للصفحة األوىل بها أعىل
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 بل يجب تخصيص،استخراج الكلمات المفتاحية المناسبة لموقعك ال يعني مجرد إضافتها إىل الصفحة الرئيسية

ًا وكبير يتضمن نصٍ مع وصف كاف،  أو عىل األقل مقالة أو خدمة أو منتج،كل كلمة مفتاحية بصفحة منفصلة

يجب تنويع محتوى الموقع وصفحاته بما يناسب الكلمات المفتاحية.أنه  أي ، وفيديو إن أمكن ذلكًاوصور

خاصssة باالسssتثمار فيأخssرى  ً وصفحة، بالجنسية التركيةً خاصةًالحظ في مثالنا السابق أننا خصصنا صفحة

 إىل العديد من المشssاريع والمقssاالت المنفصssلة الموجssودةً إضافة، ووضعنا روابطهم في الصفحة الرئيسية،تركيا

 وهي تجلب زيارات أكثر من الرئيسية.،روابطها في الرئيسية

Long Tail Keywordsاعمل عىل الكلمات المفتاحية الطويلة    3.3

. زادت المنافسة والجهssد الالزمين لتحقيssق نجssاح في تssرتيب جوجل،عليك إدراك أنه كلما زاد معدل البحث

 أقل معدل بحث شssهري وأطssول وأكssثر تخصssص في انتقاء الكلمات ذات أيً، اذهب لكلمات أقل منافسةولهذا

الكلمات المفتاحية الطويلة.تسمية  وهو ما نطلق عليه ،مجال موقعك

االستثمار في تركيا لالردنيين وهي كلمة مفتاحيssة طويلssة،في مثالنا السابق " استخرجنا كلمات طويلة مثل  "
. االستثمار في تركيا ’’من الكلمة المفتاحية األساسية ذات المنافسة القوية  ’’

 هنالك سبب آخر الستخدامك الكلمssات الطويلssة في بدايssة إنشssاء الموقssع، إىل المنافسة الصعبةوباإلضافة

 وهي النية الغامضssة للssزوار في الكلمssات القصssيرة ذات معssدل البحث العssالي عىل عكس العبssارات،اإللكتروني

المفتاحية األطول.

عقارات اسطنبول ذات معssدل البحث الشssهري إىل  انظر ،لتوضيح المثال أكثر "عبارة   عمليssة بحث10000"

هي عبارة غامضة قد يبحث عنها من يريد اإليجار أو الشراء أو حتى الكثssير من المهتمين بالحيssاة، وفي السعودية

عقssارات اسssطنبول للssبيع بالتقسssيط ذات معssدل؛ وليس بالضرورة بشراء عقار،في تركيا " بينما العبارة الطويلة  "
 هي كلمة أوضح وسsتجلب زوارًا تتطsابق أهsدافهم مsع هsدف، عملية بحث في السعودية1000البحث الشهري 

الموقع وخدماته.

 اإللكرتوني للموقعأدوات اكتشاف الكلمات المفتاحية المناسبة   3.4

مssدفوعاآلخssر  بعضها مجاني وبعضها ،وجد العديد من المنصات الكتشاف أفضل عبارات البحث المناسبةت

 وبعضها يتيح ضمنه أدوات مجانية وأدوات مدفوعة.،مع فترة تجريب مجانية

 هssذافصssلنا لssذا مssا نsذكره في آخssر، يختلف من شخص إىل ًّا نسبيًا هذه األدوات موضوعتَُعد المفاضلة بين

 أو يرتب األدوات التالية بطريقة أخرى.،ليس سوى رأي شخصي من الكاتب وقد يفضل البعض أدوات أخرى

أفضل أدوات استخراج الكلمات المفتاحية لموقعssك اإللكssتروني مرتبssة من األفضلمجموعة من وفيما يلي 

 رأيي الشخصي.حسبإىل األقل تفضياًل 
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Google Adsأداة اكتشاف الكلمات الرئيسية الجديدة من إعالنات جوجل    3.4.1

 وبالتssالي من أكssثرا، وهي من جوجssل نفسه،هذه األداة هي األفضل بالنسبة لي كونها من أقدم األدواتتَُعد 

 ضمن مجssال محssدد كمssا سssنرى في، بلا ال تعطي أعداًدا ثابتة، رغم أنهأدوات استخراج الكلمات المفتاحية دقة

الصور التالية.

 بتسجيل حسsاب في إعالنssات جوجsلاكتشاف الكلمات المفتاحية من إعالنات جوجليمكنك استخدام أداة 

ال تقلق يمكنك إيقاف الحملة قبل البدء ودون خسارة أي )ومحاولة عمل حملة إعالنية وإضافة طريقة دفع محددة 
.،دون دفع أي تكاليف مادية ( لكن بمجرد تسجيل حساب يمكنك استخدام األداة

 ثمَّ، ثمَّ أداة اكتشاف الكلمات المفتاحيssة الجديssدة، ادخل إىل اإلعداداتجوجل،بعد فتح حساب في إعالنات 

. اكتشاف كلمات رئيسية جديدة "اختر  "

 وابssدأ بإدخssال الكلمssات، حدد اآلن الدولة أو الدول المستهدفة وكذلك اللغة بحسب لغة موقعك اإللكتروني

األساسية لموقعك اإللكتروني.
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"الحصول عىل النتائج زر  اضغط عىل في واكتشف عشرات النتائج الرائعة مع معدل البحث الشssهري لهssا ،"

ً. ثابتةًمجال بين قيمتين وليس قيمة

 والعمل عليها في صفحات ومقاالت الموقع.، ابدأ باختيار أفضل العبارات الطويلة المناسبة لهدف موقعك
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Moz Keyword Explorerأداة    3.4.2

ا، رائعةMOZموقع تَُعد أداة اكتشاف الكلمات المفتاحية من  ًssة أيضssئلة، وهي مجانيssل األسssك أفضssوتُعطي 

 لكن بالنسssبة لي؛ مع معدل البحث الشهري لها،والعبارات المناسبة والشائع البحث عنها في الدولة التي تريدها

 بذات جودة أداة اكتشاف الكلمات المفتاحية من جوجل بالنسبة للغة العربية.راهاال أ

 إىلالssدخول ثمَّ ، واسssتخدام أدواتssه المجانيةMOZ تسجيل حساب في موقssع  هو كل ما عليك،الستخدامها

 مssع،وضع عبارة البحث الرئيسية ثم ،https://analytics.moz.com/pro/keyword-explorerالرابط التالي: 

ابدأ بتحليل النتائج وأخذ العبارات المفتاحية الطويلة المناسبة لك.ثم اللغة والدولة المناسبة. 

اقssترحتقssد وصssحيح أنهssا كما سبق وأشssرت،  بالنسبة للغة العربية ً كفايةً الحظ أن هذه األداة ليست جيدة

 ستجد أنهssا اسssتطاعت، لكن بالمقابل؛ لم تستطع جلب معدل البحث الشهري لها، إال أنهاكلمات مفتاحية جيدة

 وبالتالي يمكنك إلقssاء نظssرة عىل منافسssيك وتحليssل محتssواهم لكssل كلمssة،جلب النتائج األوىل لكل عبارة بحث

مفتاحية ومعرفة نقاط قوة وضعف كل نتيجة بحث.

Ahrefs من موقع Keyword Explorerأداة    3.4.3

بإمكانssكإذ  لما يحققه من شمولية في أدواته، ، وذلكSEO من أفضل المواقع لمختصي Ahrefsيَُعد موقع 

 تssُتيح، ومعرفssة الروابssط الخلفيssة األفضssل لssك وللمنافسssين. كssذلك،عبره تحليssل موقعssك ومواقssع المنافسssين
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Keywordأداة   Explorer ئلةإمكانيةssثر األسssتروني وأكssك اإللكssاكتشاف كلمات مفتاحية رائعة مناسبة لموقع 

الشائعة في مجالك.

 لكنssني، في اسssتخراج الكلمssات المفتاحيssة المناسssبة للغssة العربيةMOZ أفضssل من Ahrefsصراحًة موقع 

شssراء مبssدئًيا يمكنككمssا  مجانssًا،كssون خدماتssه مدفوعssة وال يمكن اسssتخدامها نظرًا لوضعته في النتيجة الثالثة 

 قبل البدء بإحدى خططه المدفوعة عالية التكلفة.، وذلك$7 أيام مقابل 8 ،سبوع تجريبيأ

. التي يستخدمها المحترفونSEOأفضل أدوات تحسين محركات البحث اطلع عىل هذه المقالة 

Neil Patel من موقع Ubersuggestأداة    3.4.4

 من خssبراتومssازال يقدمه لمssا قدمssه ، وذلssك SEO عن التعريssف لخssبراء ًا رائد األعمssال نيssل باتssل غنيَديُع

Neil ويمكنك إلقاء نظرة واسssعة عىل موقعssه اإللكssتروني ،وتجارب ناجحة في هذا المجال  Patel،واالطالع عىل 

 المجانية والمدونات والتجارب ومقاطع الفيديو الرائعة في هذا المجال.Seoأفضل أدوات 

كتابsة كلمsات أساسsية واسsتخراجإمكانيsة  الsتي تsُتيح لsك Ubersuggestأداة  نجد ،ومن أدواتsه المجانية

نسبة مئوية.في  ونسبة صعوبة الكلمة ، مع معدل البحث الشهري لها،كلمات مفتاحية جيدة لموقعك اإللكتروني

Seo الحظ أنَّ األداة اقترحت كلمات مفتاحية رائعة للعمل عليها مع معيار   Difficulty  بة من فيss100نس

 تعssني أنssّه يمكن،30)في العمود األخير كما تاُلحظ من الصورة أعاله  تقريبًيssا أي كلمssة مفتاحيssة صssعوبتها أقssل 

.،التصدر بها والوصول للصفحة األوىل في جوجل بوقت قصير ( ويمكنك البدء بالعمل عليها

 لمعرفة أحدث األخبار فيGoogleTrendجوجل ترند يمكنك االعتماد عىل ف ًا، إن كان موقعك إخباري،وأخيرًا

 وأفضل عبارات البحث الرائجة في كل دولة للكتابة حولها.،مجالك
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خاتمة   3.5

 عىل كيفية التخطيط لبناء استراتيجية المحتوى لموقعك اإللكتروني واختيار الكلمssاتالفصلتعرفنا في هذا 

 ولجمهssورك ومتطلباتssه من جهssة أخssرى، لتبssدأ بإنشssاء،المفتاحيssة المناسssبة لمحssرك البحث جوجssل من جهة

الصفحات المناسبة لهذه الكلمات وتغذيتها بالمحتوى المكثف والمفيد.

 القادم إىل ذكر بعض التعاريف والمفاهيم األساسية وممارسات السيو الداخلية ضssمنالفصلوسننتقل في 

.On Page Seoالموقع 
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On Page SEOتهيئة الموقع داخليا . 4

 وعىل أبssرز، عىل مssا يبحث عنssه جمهssورك المسssتهدف وكيssف يبحث عنهالسssابقالفصssل   فيَتعرفتلقد 

 ستتعرف عىل كيفيةالفصل، وفي هذا .الكلمات المفتاحية المفتاحية الممكن استخدامها في موقعك اإللكتروني

 أي تحسssين محركssات البحث عىل مسssتوى،اسssتخدام الكلمssات المفتاحيssة المسssتخرجة في صssفحات موقعك

.On Page SEOالصفحة 

 حان الوقت للبدء بصناعة المحتوى الخاص بك.، بعد استخراج الكلمات المفتاحية المناسبة،واآلن
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استكشاف الصفحات المتصدرة لكلمات مفتاحية محددة   4.1

 وابssدأ بجمssع المعلومssات عن المحتssوى، عمليssات بحث في جوجssل بالكلمssات المفتاحيssة المسssتخرجةأجssرِ

 بعض المالحظات حssولودّون ،جمع الكلمات المتشابهة الستهدافها بصفحة واحدةمع والمواضيع المتاحة فيها، 

النتائج المتصدرة بكلماتك لتفيدك في التغلب عليها وتجاوزها الحًقا.

؟هل المحتوى يرتكز عىل الفيديو أو الصور وكم عدد الصور والفيديو الموجود في النتائج األوىل•

؟هل المحتوى طويل أو مختصر للنتائج األوىل•

؟كم عدد كلمات المحتوى في النتائج األوىل وهل هو منتظم بشكل فقرات وعناوين فرعية وقوائم•

 فريد يتميز عن كل ما سبق من صssفحات ومواضssيع في نفس مجالssك!ًاسأل نفسك كيف يمكنك كتابة محتوى

 وتنظيم هيكلية المحتوى دون تكرار، وعدد كلمات،وفكر كيف تتجاوز منافسيك في كل ما سبق من صور وفيديو

أو حشو.

في المقال.واتبع الممارسات التالية 

أفضل ممارسات تهيئة الموقع داخليا لمحركات البحث   4.2

 وبعض العناصsر، والوصف الذي يظهر في محركsات البحث،قصد هنا التحكم في عنوان الصفحة أو المقالأ

األخرى التي تهم محرك البحث جوجل ويستطيع فهمها لتصنيف الصفحة بشكل جيد.

Header tagsالعناوين    4.2.1

Onعالمات العناوين هي من أهم معايير تهيئة الموقع داخلًيا لمحركssات البحث   Page  SEOدى جوجلssل ،

أو Header 1 ويجب أن تملك كل صفحة أو مقال عنوانًا أساسًيا ،وهي تحدد هيكلية المحتوى وترتيب الفقرات

.H1 يُطلق عليه اختصارًا ما

 مفرًدا ووحيًدا في كل مقالة أو صفحة ويتضمن الكلمة المفتاحية المسssتهدفةH1ويفترض أن يكون العنوان 

/<.h1> بالشكل عنوان الصفحة html وهو موجود في عنصر ،وال يتكرر مرتين في نفس الصفحة

 ويمكنها أن تتكرر في، حتى األقل أهميةً من األكثر أهميةH6 حتى H2هنالك أيًضا عناوين فرعية تتدرج من 

ا في الصssفحة أو المقssالكذلك، . H1الصفحة أو المقالة عىل عكس عنوان  ssدهم جميًعssليس من الضروري تواج،

 سيسssاعد جوجssل والمسssتخدمين عىل، في المقالةH3 و H2لكن تواجدهم أو عىل األقل تواجد العناوين الفرعية 

.أكثرفهم وإدراك المحتوى 
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 وفي الغالب يتم تحديده تلقائًيا من عنوان الصssفحة أو،H1 تحتوي كل صفحة عىل عنوان ،ذكرتسبق وكما 

 للعنssاوين الفرعيssةH3 للعناوين الفرعية للمقال وعناوين H2يتم استخدام كما  ؛المقالة كما في مواقع ووردبريس

 وهكذا.،H2للعناوين 

الروابط الداخلية   4.2.2

 أنَّ جوجل يكتشف الروابط الجديدة من الروابط المفهرسة لديه، لssذاهذا الكتاب من الثانيالفصل  ذكرنا في

عنssد نشssر كssل صssفحة أو مقالssةوحاول بناء شبكة روابط داخلية قوية بين صفحات ومقاالت موقعك اإللكتروني. 

ن  لصفحات ذات المواضيع القريبة التي قد تهم الزائر أيًضا، لكن ال تضع هssذه الروابssط ضssمنًا روابطجديدة، ضمِّ

اضغط هنا "عبارات مثل   بل ضعها ضمن كلمات مفتاحية مناسبة لمحتوى الرابط.،"

أفضssل" ضمن عبارة في النص 2021 إذا ضمنت رابط مقال يتحدث عن أفضل جواالت ،عىل سبيل المثال

،اضغط " بداًل من تضمينه في عبارة "2021جوال  أنَّ رابط المقال يرتبط بلجوجلًا جيًدا مؤشر ذلك سيكونف "هنا

.فعاًلبأفضل الجواالت 

ال تُبالغ في عدد الروابط الداخلية في كssل صssفحة أو مقssال لكي ال تبssدو غssير مفيssدة أو مربكssةأن ولكن تذكر 

 وما سيفيد الزائssر ويدفعssه للssدخول إليssه لمحاولssةفعلًيا، ضع فقط ما يرتبط بالمحتوى ،بالنسبة لمحركات البحث

إبقائه عىل الموقع ألطول فترة ممكنة.

إعادة توجيه الروابط   4.2.3

 غssيرت لكن إن، الحفاظ عىل رابط الصفحة أو المقssال،حاول عند إعادة تسمية عناوين الصفحات أو تحديثها

د .ss 404 غssير موجsود ًارابطليكssون  فال تترك الرابط القديم ، الرابطحذفتأو  sدأِعsديم إىل الجديsط القssه الرابssتوجي

مباشرًة ليستطيع جوجل فهم أنَّ الرابط الجديد هو ذاته القديم بعد تحديثه. 

 وبsذات الsوقت ال تعيsد توجيsه نفس الرابsط،404ال يجب أن يمتلك موقعك اإللكتروني روابط غير موجودة 

 أي ال تقوم بتغييره كثيرًا لكي ال يُدخل عناكب البحث في دوامات ال يمكن الخروج منها.،عدة مرات

ضغط الصور وتغيري صيغتها   4.2.4

 مssع محاولssة، لذا من األفضل ضغط الصور قssدر اإلمكssان،الصور هي سبب رئيسي لبطء المواقع اإللكترونية

 هنالك الكثير من من إضافات ضغط الصور الرائعة التي تملك،الحفاظ عىل جودتها. وبالنسبة لمواقع ووردبريس

باقات مجانية لعدد محدود من الصور ومدفوع لعدد ال نهائي.

 ومن الجيد حالًيا تحويل الصssور، يجب عليك اختيار صيغ الصور المناسبة لموقعك وأبعادها المناسبةكذلك،

.WebPصيغة الصور التي طورتها جوجل إىل 
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Alt textالنص البديل للصور    4.2.5

تزحف حيث،  محركsات البحثِقبليُستخدم النص البديل داخل الصور لوصsف الصsور ليسsهل فهمهsا من 

.أكثرعناكب جوجل إىل عنوان الصورة ونصها البديل لفهمها 

ً إضssافيةًتعبئة النص البديل وعنوان الصور بعبارة مناسبة للكلمات المفتاحية المستهدفة سيقدم لssك فائssدة

لتحسين محركات البحث لقراءة مقاالت وصفحات موقعك اإللكتروني.

 وهو يتواجد في الصفحات التي تحتssوي، وحاول تجنب الحشو فيه،تأكد من تواجد النص البديل في صورك

صور بالصيغة:

<img src="grumpycat.gif" alt=" الصورة    عن البديل <"النص

 في عنصر الصورة النص البديل المناسب الذي ينوب عن الصورة ويصssف محتوياتهssا. وفيaltتمثل قيمة 

 يمكنك إضافته بسهولة بمجرد رفع أي صورة.،مواقع ووردبريس

تنسيقيات رضورية لسهولة القراءة   4.2.6

 بشكل صحيحيُنسق لكن ماذا لو ، ماموضوعحول ً ُكتب يمكن أن تمتلك صفحتك أو مقالك أفضل محتوى

 جوجل أو الزوار المحتملين.ِقبلوسلس! لن يتم قراءته أو االهتمام به عىل اإلطالق من 

وفيما يلي بعض المبادئ التي نفضل االلتزام بها:

 ومssا فssوق16 كما توصي جوجل باستخدام حجم خssط ،: تجنب الخطوط الصغيرة جًداحجم النص ولونه•

للقssارئ، ًايكssون مريحللسهولة القراءة من الهاتف المحمول، ويجب أن يتناسب لون النص مع الخلفيssة 

 يُسsاعد تقسsيم المحتsوى إىل عنsاوين فرعيsةما أطول فترة ممكنة في موقعك اإللكssتروني. كحتى يبقى

 وال سيما في المقاالت الطويلة نوًعا ما.، إىل التنقل السلس في الصفحة،وفقرات

 تواجssدها عىل تبسssيط المحتssوى أكssثر والعثssور عىل المعلومssاتك: يمكن أن يُسssاعدالقVVوائم المنقطة•

.بسرعة أكبر

ن: الوسائط•  مقاالتك وصفحات موقعك اإللكتروني.إثراء الصور والفيديو وكل محتوى من شأنه ضمِّ

: يمكن أن يؤدي وضع الكلمات والعبارات المهمة بخط عريض ومائل إىل زيssادةالخط العريض والمائل•

 وبالتالي توضيح النقاط المهمة التي تريد إيصالها.،التركيز عليهم

مقتطssف أعىل نتssائجبمثابssة  يُظهssره قدأنَّ تنسssيق المحتssوى دائًما : تذكر التنسيق الصحيح للمحتوى•

 أعىل النتيجة األوىل في محرك البحث.0 أي نتيجة ،بحث جوجل
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page title tagالعنوان    4.2.7

 يحدد عنوان الصفحة ويكون وفق الشكل:HTML هو عنصر title tagعالمة عنوان الصفحة 

<head><title>    العنوان على <title></head/>مثال

 جssًدا وعليssك تضssمين الكلمssةًا يكون إدخال عنوان الصفحة أو المقال عند إنشائه بسssيط،في معظم المواقع

 ألن هذا العنوان يظهر في نتائج البحث.؛المفتاحية المستهدفة في الصفحة أو المقال ضمن العنوان

 والحظ العنوان المناسب لصفحته الرئيسية.،موقع العقارات التاليإىل  انظر وفي مثال عن ذلك،

 زاد عدد الssزوار، وكلما كان أكثر إقناًعا،يلعب عنوان الصفحة دوًرا كبيرًا في جذب الباحث للدخول إىل الموقع

الذين يجذبهم موقعك اإللكتروني، لذا اتبع النصائح التالية عند كتابة العنوان:

تضمين الكلمة الرئيسية المستهدفة في مقدمة العنوان إن أمكن ذلك.•

لن يظهر كامل العنوان في نتائج بحث جوجل.ف وإذا تجاوزه ، حرف فقط60 إىل 50حاول أن يكون بطول •

ذكر العالمة التجارية في العنوان لزيادة ثقة الباحث وتشجيعه عىل الدخول.•

الحظ تضمين جميع هذه النصائح في الصورة التالية:
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Meta descriptionsوصف محتوى الصفحة    4.2.8

Metaال يقل وصف محتوى الصفحة   descriptions اsر ميتsبر عنصsع <meta>وانً أهميةsو، عن العنsوه 

 في الصفحة بالشكل:ويُضّمن ،ذلك المحتوى المختصر الذي يصف محتويات الصفحة

<head><meta name="description" content=" هنا   ميتا <head/></ "وصف

. وتكمن أهميةYoast SEO مثل ، الشائعةSEO يمكن إضافته بسهولة عبر اضافات ،وفي مواقع ووردبريس

 في ظهوره في نتائج بحث جوجل أسفل عنوان ورابط الصفحة.،وصف ميتا

وتركز أكاديميssة حسssوب  والعمssل عن ... Metaالحظ ظهور وصف ميتا  " للصفحة الرئيسية  … الصssورةفي "

 وهو عبارة عن سطرين لتوصيف محتوى الرئيسية وما تتوقع أن تراه فيها.،التالية

أكاديمية حسوب في وصف ميتا عند تطابقها مع استعالم الباحث. "الحظ لون عبارة  "

العنوان في تصssنيف المواقssع وتssرتيب الصssفحات بدرجة أهمية  غير مهمMetaتزعم جوجل أنَّ وصف ميتا 

ِقبل وبالتssالي إمكانيssة االطالع عليssه من ، إال أنَّ أهميتssه تكمن في ظهssوره ضssمن النتssائج،ضssمن محssرك البحث

.فعاًل ًاالباحث والنقر عىل الرابط إن كان المحتوى مقنع
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اتبع النصائح التالية عن كتابة وصف ميتا لصفحات ومقاالت موقعك:

 لمحتوى الصفحة ويرتبط به.ًاأن يكون الوصف مالئم•

 عن محتوى الصفحة المتوقع.ً قويةًيعطي الباحث فكرة•

عنssد،تضمين الكلمة المفتاحية الرئيسية في وصف ميتا• ) والكلمات المشابهة لها والقريبة لهssا إن أمكن 
 وبالتالي،داكن ستظهر الكلمة في وصف ميتا بلون ،تطابق كلمة ما من استعالم الباحث مع وصف ميتا

.ًتكون صفحتك ملفتة ( لالنتباه أكثر للباحث

 حرف فقط عىل األكثر لضمان ظهssوره كامssل في نتssائج170 و160حاول أن يكون طول وصف ميتا بين •

بحث جوجل.

URLsبنية روابط الصفحات    4.2.9

 يظهssر في نتssائج البحثوذلssك ألنه ، معدل النقر والدخول من جوجلىليمكن أن يؤثر شكل رابط الصفحة ع

 كما تاُلحظ من الصور السابقة.،أيًضا أعىل عنوان الصفحة

الحظ الفرق بين، وفي مثال عىل ذلك وهو مهم أيًضا كونه يدخل في تقييم جوجل أثناء ترتيب نتائج البحث.

الرابطين التاليين:

https://academy.hsoub.com/programming

https://academy.hsoub.com/asdf/453?=recipe-23432-1123

، كمssا ويُشssير إىل البرمجةأكثر أمنssًا، ستختار تلقائًيا الرابط األول كونه أوضح ويبدو ،عند ظهورهم في نتائج البحث

.فعاًلما تتوقع أن تراه ضمن الرابط هو مقاالت في هذا المجال أن 

 تكssثر االجتهssادات بخصssوص كتابssة كلمssات باللغssة العربيssة أو، بالنسبة لمواقع المحتوى العربيانتبه إىل أنه

اإلبقاء عليها باللغة اإلنجليزية في الرابط وعىل سبيل المثال:

https://academy.hsoub.com/programming/php/wordpress/كيفية-تثبيت-ووردبريس

https://academy.hsoub.com/programming/php/wordpress/how-to-install-wordpress

 أي نشر بعض الصفحات والمقاالت بكلمssات باللغssة،يبدو أنه ال مانع من التنويع في الصفحات والمقاالتو

العربية وبعضها اآلخر باللغة اإلنجليزية.

 ليظهر كاماًل غssير مقتطssع في نتssائج بحث جوجssل ويسssهل فهمssه، نوًعا ماًاأيًضا حاول أن يكون الرابط قصير

- بين الكلمssات في الرابط، كذلك.ونسخه وتعامل المستخدمين معه ( ضع المحssرف  ضssمن الكلمssة المفتاحيssة، )

للصفحة أو المقال في الرابط.
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تجنب الممارسات التالية عند تهيئة الموقع داخليا   4.3

 لغرض الحصول عىل تssرتيب جيsد في نتssائج البحث، الssترتيب الجيssد هssو وسssيلة لتحقيssقًال تُنشئ محتوى

 وهو مساعدة الباحثين وتقديم فائدة حقيقية لهم، لذا تجنب ممارسات تهيئة الموقع داخلًيا السيئة التالية،هدف

التي قد تعتقد أنها مفيدة لموقعك لكنها ستؤثر سلبًا عليه بطريقة أو بأخرى:

 إن كنت تملك موقssع إلكssتروني مختص بتقssديم خدمssة برمجssة،: عىل سبيل المثالالمحتوى الضعيف•

ال تُنشئ صفحات متعددة للخدمة ذاتها مثاًل: إنشاء موقع إلكتروني، عملف ،وتصميم المواقع اإللكترونية

موقssع إلكssتروني، برمجssة موقssع إلكssتروني، تصssميم موقssع إلكssتروني. هssذا سُيصssعب عىل جوجssل فهم

صفحاتك وخدماتك، لذا يجب تضمين كامل العبارات المفتاحية السابقة في ذات الصفحة التي توصف

الخدمة بشكٍل صحيح.

 ألن جوجssل لن؛: تجنب المحتssوى المكssرر والمنسssوخ من صssفحات أو مواقssع أخssرىالمحتVوى المكVرر•

 صفحاتك ذات المحتوى المكرر، وقد يصل به األمر إىل معاقبة موقعك اإللكتروني.يفهرِس

: ذكرنا مراًرا ضرورة ذكر الكلمات المفتاحية المناسبة في المحتssوى والعنssوانحشو الكلمات المفتاحية•

 لكن تجنب الحشو الزائد لهذه الكلمات في محتوى الصفحة، ال يوجد معيssار ثssابت،والرابط ووصف ميتا

 وأنَّ،كفي دون حشوبمssا ي لssذا تأكssد من وجssود هssذه الكلمssات ،لنسssبة تكssرار الكلمssات السssليم والضssار

 للزائر.ً مفيدةً حقيقيةًالمحتوى يقدم قيمة

 منًا: انتشssرت العديssد من األدوات الssتي تssزعم توليssد محتssوى حصssري لssك تلقائيالمحتVوى التلقVائي•

صفحات مواقع أخرى، تجنب أي محتوى غير حصssري ليس من كتابتssك أنت أو كتابssة المحssررين الssذين

يعملون معك.

خاتمة   4.4

 وما يهمنا التأكيد عليهOn Page Seo كل ما يمكن العمل عليه لتهيئة الموقع داخلًيا الفصلذكرنا في هذا 

 وراقب تحسين محركات البحث له.،دائًما أنَّ المحتوى هو الملك، اهتم بتصميم موقعك وبنية صفحاته ومحتواه

 القادم سننتقل إىل تشخيص بعض المشاكل التقنية التي قد تواجهك وتؤثر عىل تحسssين محركssاتالفصلوفي 

البحث لموقعك اإللكتروني.
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وأهميته Technical SEOالسيو التقين . 5

 كيفيssة تهيئssة الموقsع داخلًيssا لمحركssات البحث واسssتخراج الكلمssات المفتاحيssةالسssابقالفصssل  ذكرنssا في

 وما هي أبssرز المفssاهيم والممارسssات الssواجب تطبيقهssا عىل مسssتوى صssفحات ومقssاالت ومنتجssات،المناسبة

أنَّ موقعك اإللكssترونيمن  سننتقل إىل بعض ممارسات السيو التقني وكيفية التأكد ،موقعك اإللكتروني. واليوم

 بل لمحركات البحث أيًضا.،ليس سهل القراءة للبشر فقط

ليس بالضرورة أن تكون مطورًا تقنًيا لتشخيص وحل المشاكل التقنية عىل موقعك اإللكتروني، بل ما يهمنssا

 وهنا تكمن أهميssة السssيو،أن تكون قادًرا عىل إدراك هذه المشاكل والتحدث بها مع المطورين عىل الموقع لحلها

.كثيرًا المطورونيغفل عنها قد  في تشخيص بعض المشاكل والتقنيات التي Technical Seoالتقني 

 لعنssاكب محركssاتمنظًما للتأكssد من كونه السيو التقني ضssروري جssًدا لكssل موقssع إلكssتروني ،وبعبارة أخرى

ssم هssترونيذا الفصلالبحث، وسنقسssع اإللكssل الموقssة عمssية تتجىل في كيفيssاوين أساسssة فهم، إىل عنssوكيفي 

 وكيفية تفاعل الزوار معه.،محركات البحث له
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كيف تعمل المواقع اإللكرتونية   5.1

 وال يُفsترض بsك أن تكsون مطsورًا لفهم،لسنا هنا للدخول في تفاصيل إنشاء وتصsميم موقعssك اإللكsتروني

 وكيssف تتعامssل عنssاكب، سنتطرق لكيفية طلب الموقع اإللكتروني في المتصssفح وعرضهناالسطور التالية، ولكن

:ما يليمحركات البحث معه، وهذا سيفيدنا لعدة أسباب منها 

لمعرفة زمن تحميل الصفحة وما الذي •  سssرعة تحميssلإىل جssانب معرفة فيها وكيف سيتم عرضها، حُمِّ

 جًدا لكل من المستخدمين ومحركات البحث.ًا ضرورييُعدُّ والذي ،الصفحة

فقد ال تتمكن عناكب جوجل من قراءة وفهمتؤثر الموارد المكونة للصفحة عىل فهم محركات البحث لها، •

 وأسssابيعأليssام تحتssاج ، كمssا قدلصssفحة ألول مssرةل ها عند دخولمثاًل JavaScriptمكونات جافاسكربت 

فقssد ال تقssرأ عنssاكب البحث، JavaScript عssبر ملفssات ً المطور عناصssر مهمةأضاف ذا وبالتالي إ؛لذلك

هذه النتائج.

كيف ينتقل الموقع اإللكرتوني من الخادم إىل المتصفح   5.2

لنبسط فيما يلي آلية طلب الموقع اإللكتروني:

 الخاص بموقعك اإللكتروني عبر كتابته في المتصssفح أو النقssر عىلDomainيطلب المستخدم العنوان .1

رابط مباشر له.

 لجلبDNSيبssدأ بssالبحث في خssادم تحليssل أسssماء النطاقssات أو العنssاوين ف ،يُنشئ المتصفح الطلبات.2

 ويصssل إىل الخsادم المطلsوبIP يطلب المتصsفح عنsوان ،. وبعsد ذلكالنطsاق المقابل السم IPعنوان 

لجلب التعليمات البرمجية والموارد المتاحة المكونة للموقع.

 في متصفح المستخدم.ُتجّمع يرسل الخادم بمجرد تلقي الطلبات تعليماته البرمجية وملفات الموقع ل.3

 ليعرضها عىل المستخدم.جمعهاأي يستقبل المتصفح الموارد من الخادم اآلن وي تجميع صفحة الويب.4

تنزيل جميع التعليمات والملفات الالزمة وإظهار الموقع اإللكتروني المطلوب..5

سيفيدك تعداد هذه الخطوات أعاله في الحديث مع مطوري الموقع عىل تقليل زمن عرض صssفحة الssويب،

 وأن يبsدأ المتصssفح بعssرض أجssزاء موقعssك اإللكssتروني المرئيssة،اطلب منهم عدم التزامن بين المتصفح والخادم

 وعدم االنتظار لحين تلقي كامل التعليمssات البرمجيssة والملفssات من الخssادم،للمستخدم بمجرد جلبها من الخادم

وتجميعها وعرضها.

 في تُجلب وال يسssتفاد منهاضssرورية الssتيال حssذف الملفssات غssير لب سيفيدك هذا في ط،من ناحية أخرى

عرض موقعك اإللكتروني.
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 سنركز عىل موارد موقعك اإللكتروني وما هي التعليمات البرمجية التي يتكون منها:،واآلن

•HTML ،العناوين .و): هيكل الموقع ومحتواه  إلخ. (محتوى الموقع،  …

•CSS. إلخ. اللون، الخطوط،  (: شكل الموقع وتنسيقه  … (

•JavaScript. إلخ. تفاعلي، ديناميكي،  ( : كيف يتصرف الموقع  … (

ssديَُع HTMLترونيssك اإللكssري لموقعssود الفقssوص، العمssرات والنصssاوين والفقssدد العنssو يحssل، وهssأي كام 

 ألن كssل تعssديل؛ جًدا لمحركssات البحثً هذه مهمةHTML وتَُعد أكوادالمحتوى في صفحات موقعك اإللكتروني. 

،نقوم به في المحتوى في أنظمة إدارة المحتوى والمواقع اإللكترونية المبنية عىل ووردبssريس عىل سssبيل المثssال

.HTMLهو تعديل عىل مستوى 

رغم أهميتها عند اسssتخدامها في جعssلوذلك  ،2014 حتى عام CSSلم يبدأ جوجل في فهم واكتشاف أكواد 

ع، في التعليمات البرمجيةًموقعك أقل كثافة  أي تقليل حجم وعدد الملفات المكونة للموقssع وزمن تحميssل أسssر

 سيسهل كثssيرًا من إمكانيssة قssراءة عنssاكب، كثافة األكواد والتعليمات البرمجية وزيادة المحتوىللصفحة؛ فتقليل

جوجل لها وفهرستها ووصولها لترتيب متقدم في استعالم البحث بمجرد نشرها.

 ألن عنssاكب؛وقد تُسبب ملفات جافاسكربت بعض المشاكل للموقع اإللكتروني بالنسssبة لمحركssات البحث

هذه المحركات ال تفهم هذه الملفات واألكواد كما تظهر للزوار، كما أنّها قد تتطلب موارد خارجية أخsرى وعمليsات

زمن تحميل أبطأ لصفحة الويب.، وبالتالي طلب كثيرة من المتصفح لجلب هذه الموارد

 عىل اكتشssاف وتحليssل وفهم ملفssاتًأصssبحت قssادرةقssد أنَّ عناكبهssا عىل وعىل الssرغم من تأكيssد جوجssل 

جافاسكربت كمsا يراهssا الزائsر، إاًل أنَّ هsذا قsد يتطلب الزحssف إىل الصssفحة عssدة مsرات وأيsام وأسssابيع إضsافية

، وقد يعاني جوجل من مشاكل معها مثل:كما يجبلفهرستها 

.robots.txt عبر ملف الروبوتس JavaScriptحظر ملفات .1

الملفات معقدة للغاية أو قديمة ويصعب عىل عناكب جوجل فهمها..2

ل المحتوى في الصفحة إال بعد االنتهاء من جلب جميع ملفات جافاسكربت..3 قد ال يُحمَّ

ال يمكن للخادم معالجة جميع طلبات ملفات الجافا الخارجية الخاصة بموقعك في وقت واحد..4

الssويبكيssف تssرى عنssاكب جوجssل صssفحة من  يمكن عبر أداة مشرفي المواقع من جوجل التأكssد ،ولحسن الحظ

أداةًا تفصssيليفيssه شssرح كتابنssا هssذا، والssذي سن واألخssير من  الثssامنالفصلالخاصة بنا، وسنتطرق إىل هssذا في 

مشرفي المواقع من جوجل.
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كيف تفهم محركات البحث المواقع اإللكرتونية   5.3

 كلمة حول طريقة تحضير وجبة ما، كيف سُتميز10000تخيل أنَّ عناكب جوجل تزحف إىل مقال مؤلف من 

 وبين الوصsفات الخاصsة بهsا وطريقssة التحضsير؟مع هذا الكم من المحتوى بين المحssرر الsذي نشsر هsذه الوجبة

 التي تسمح لك بإخبssار محركssات البحث عن،Schema هنا تكمن فائدة البيانات المنظمة ؟والمقادير الخاصة بها

طبيعة المحتوى وإعطاءه معلومات دقيقة عن المعلومات الموجودة في الصفحة وكيفية توزيعها.

، هي طريقة لتنظيم المحتوى وتصنيفه،SEO أو البيانات المنظمة كما يُطلق عليها خبراء Schemaالسكيما 

 وتُسssاعده عىل إدراك وفهم أفضssل العناصssر،بحيث تُخبر جوجل هل هو منتج أو صفحة أو مقال أو وصفة طعssام

المتوافرة في الصفحة.

 يمكن إضافة البيانات المنظمة تلقائًيا عند،وبالنسبة للمواقع المبنية عىل المنصات الجاهزة مثل ووردبريس

.Yoast Seo وفي مقدمتها إضافة ، الشائعةSEOنشر أي صفحة أو منتج أو مقال بمجرد تثبيت إحدى إضافات 

ا بالنسبة للمواقع األخرى التي تعتمssد عىل البرمجيssة المخصصة يمكن أن تطلب من المطssورين العمssلف ،أمًّ

.robots.txt وملف الروبوتس ،site mapعليها كما يعملون عىل خريطة الموقع 

أخرب جوجل عن صفحاتك المفضلة وصفحاتك المكررة   5.3.1

 صssفحات ضssمن5 مssوزعين عىل ، منتج في تصssنيف العنايssة بالبشssرة100لنفرض أنَّ لssديك متجssرًا يضssم 

جوجsل بين هsذه الصssفحات المكsررة الخمسهنsا  منتجsًا، كيsف سsيميز 20كل صفحة تضم و ،التصنيف نفسه

من غssيرإذ  األوىل، يجب فهرسssة الصssفحة ،ويعرف ما يجب فهرسته وما ال يجوز؟ في مثssل هssذه الحالssة بالتأكيد

 أو أن تتنافس الصفحات فيما بينها في جوجل.، الصفحة الثانية أو الثالثة في جوجل قبل األوىلظهورالمنطقي 

 مssع رابssط الصssفحة األوىل المطلssوب فهرسssتها في جميssع الصssفحاتrel="canonical"ضssع الوسssم 

 والتي يمكن من خاللها االنتقال للصفحة، لمساعدة جوجل وإخباره بالصفحة األصلية المطلوب فهرستها،المكررة

 وهكذا.،الثانية والثالثة

 والsذي يُخssبر جوجssل، للصفحة الثانية من أحد المواقعrel="canonical" وسم ُوضعالحظ الصورة كيف 

 وهي الصفحة األوىل من الموقع.، بل فهرسة الصفحة األصل،بتجنب فهرسة هذه الصفحة

سssليبًا كبssيرًا عىل، جًدا لتجنب المحتوى المكرر في جوجلًاهذا الوسم ضرورييَُعد  / والذي يؤثر تssأثيرًا عكسssًيا
duplicate فكلما قل المحتوى المكرر ؛كامل الموقع بالنسبة لمحركات البحث  content،عssة الموقssزادت فرص 

في الوصول إىل صفحات جوجل األوىل والمنافسة في كلمات مفتاحية أفضل.
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 خيار، تفعيلSEOإحدى إضافات  خالل  بل يمكن بسهولة منيدويًا في مواقع ووردبريس،ال داعي إلضافة الوسم 

canonicalووضع رابط األصل المطلوب فهرسته.، للمقال أو الصفحة المكررة 

كيف يتفاعل الزوار مع موقعك اإللكرتوني   5.4

 بssل، أنَّ هذا التحسين ال يتعلssق بمحركssات البحث مثssل جوجssل فقطهذا الكتاب األول من فصلناذكرنا في 

 وثيًقا بتحسين تجربة المستخدمين لموقعك اإللكتروني، ولذلك يجب أن نضمن لهم تجربssة تصssفحايرتبط ارتباًط

 ويمكن ذلك عبر الكثير من الممارسات الواجب اتباعها.، لهمً حقيقيةًمثالية تُحقق فائدة

ضمان تجربة جيدة للمستخدمني من الهاتف المحمول   5.4.1

 وحssتى2015 أصدرت جوجل منssذ ، فقدنظرًا ألن معظم زوار المواقع اإللكترونية تأتي من الهواتف المحمولة

بssاقي تتضمن التركيز عىل الصفحات المتوافقة مssع الهواتssف وتفضssيلها عىل ،اآلن تحديثات عديدة لخوارزمياتها

 وذلssك من خالل،لهواتssف المحمولةً ل مثاليةًأنَّ صssفحات موقعssك تُحقssق تجربةمن الصفحات، لذا عليك التأكد 

تحقيق اآلتي ذكره.

التصميم المتجاوبا.  

 بحيث ال،يجب تصميم موقعك اإللكتروني ليكون متناسبًا مع كامل أنواع األجهزة وكافة مقاسات الشاشات

أداة جوجssل الختبssار توافssقيضطر المستخدمون إىل تصغير أو تكبير المحتوى ليتمكنوا من مشاهدته. اطلع عىل 

.موقعك مع الجوال

AMPصفحات الهواتف المرسعة ب.  

 sنرمز لAMPلمصطلح ًا اختصار Accelerated Mobile Pages، صفحات الهواتف المسرّعة تعني التيو،

 ومتوافقssة مsع كsل أحجsام الشاشsات،وهي تقنية لعرض الصفحات عىل الهاتف بطريقssة سsريعة جsًدا وبسsيطة

 وليس من الخادم المصدر.، وتجلب المحتوى من خوادم تخزين مؤقتة قريبة وسريعة،واألجهزة

تحسني رسعة صفحات موقعك اإللكرتوني   5.4.2

 تريد جوجل تقssديم محتssوىإذ جًدا في تحسين محركات البحث لموقعك اإللكتروني، ًا مهمًاالسرعة جانبتَُعد 

 وهي تُفضل المواقع السريعة عىل تلك التي تأخذ عدة ثواني لجلبها من الخادم وعرضها.،سريع للباحثين عبرها
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 :موقعك وما ينقص ،تُعطيك مالحظات لكيفية زيادتهاالمواقع، أداتين لقياس سرعة  فيما يلي نعرضس

.PageSpeed Insightsأداة جوجل •

.GTMetrixموقع •

الصور أحد مسببات تباطؤ الموقع   5.4.3

تنسssيقاتإىل  حول أهمية الصور وضرورة ضssغطها وتغيssير تنسssيقها الكتاب من السابقالفصل  تحدثنا في

ع طريقssة. لُتجلب وتفعيل خدمات تخزين مؤقت لها ،بحجم أقل ألهميتهssا في زيssادةنظssرًا  هنssا وسssنعيدها بأسر

سرعة موقعك.

،اطلب من المطور تثبيت إضssافة جيssدة لضssغط الصssور مssع اشssتراك مssدفوع بخssدمات التخssزين المssؤقت

رفع، وال تنسى تسمية الصورة والنص البديل لها بكلمات مفتاحية مناسبة.تُوتنسيق موحد لكل الصور التي 

مواقع اللغات المتعددة   5.4.4

ال بssدَّ من إخبssارف ،إذا كان موقعك يستهدف أكثر من دولة في مناطق مختلفة وتمت ترجمتssه ألكssثر من لغة

. hreflang تحديد اللغة سمةجوجل بذلك عبر 

 ولكن إن وجssدت أكssثر من نسssخة لكssل صssفحة،يستطيع جوجل تمييز لغة موقعك في حال كان بلغة واحدة

 تجنبsًا ألي خطsأ في الزحssف والفهرسssة أو،ال بدَّ من تحديد لغة كل نسخة عsبر الوسssم السssابقف ،وبلغات مختلفة

مشاكل الصفحات المكررة.

 مssع اختيssار اللغssة،اطلب من المطssور إضssافة وسssم اللغةفss ، عىل برمجيssة مخصصةًاإذا كان موقعssك مبنيو

، فهنssاكالsووربريسمثsل  عىل منصsات جsاهزة ًاإذا كssان موقعssك مبنيموقعssك؛ أمsا المناسبة لكامل صssفحات 

 جًدا عبر خيssار فيًا بحيث يُصبح تحديد اللغة لكل صفحة أو مقال أو منتج بسيط،إضافات بسيطة تُضيف الوسم

صفحة التحرير.

خاتمة   5.5

تخشى أنّك ال تستطيع التعامل معهابحيث  نوًعا ً صعبةالفصل قد تبدو بعض المصطلحات في هذا ،وأخيرًا

 ومن المهم فقط أن تكssون عىل علم فيهssا لتطلبهssا، فأنت لست مطورًا، بالتأكيدً ليس مشكلةهبمفردك، لكن هذ

وتُناقشها مع المطورين.

 بحيث تُحقق أقصى استفادة، لتعريفك عىل كيفية بناء الروابط الخلفية السليمة الفصل التاليوسننتقل في

لموقعك اإللكتروني.
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بناء الروابط الخلفية وتحسني الموثوقية. 6

،SEO كيفية إنشاء المحتوى وتهيئة الموقssع داخليssًا من ناحيssة الكتاب السابقة من الفصول في َتعلمتلقد 

،للحصول عىل نتيجة أفضل من منافسيكو .لكن كل هذا لن يكفيك لتكون ضمن نتائج البحث األوىل في جوجل

، عن طريق الحصssول عىل روابssط خلفيssة من مواقssع ويب موثوقة، وذلكعليك زيادة موثوقية الموقع لدى جوجل

 واالهتمام بمتابعيك الذين سيساهمون بنشر محتواك وخدماتك.،وبناء عالمتك التجارية واسمك

نا من عوامل تحسين محركssات البحث، لكنعاملَينتؤكد جوجل دائًما أنَّ المحتوى والروابط الخلفية هما أهم 

 وبطريقة موثوقة وليس غير، ويجب أخذها من مواقع،نؤكد لك من البداية أنَّ الروابط الخلفية هي سالح ذو حدين

، ولنبدأ معك باألساسيات.الفصلمرغوب فيها كما سنبين في هذا 
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Back Linksما هي الروابط الخلفية    6.1

 وهي روابssط،تُعرف في عالمنا العربي بين خssبراء السssيو بالروابssط الخلفيssة أو البssاك لينssك أو البssاك لينكس

 أي موثوقيssة، من موقع ويب إىل موقع ويب آخر، وهي تُمثل سssمعة الموقssع بين المواقssع األخssرىتشارتشعبية 

 لذا هي مفيدة جًدا لتحسssين،أنَّ موقعك جيد ومفيدعىل أشبه بتصويت المواقع األخرى هنا  والموضوع ؛الموقع

ترتيب موقعك في نتائج البحث.

 لتحسين الطريقة التي يشاهدون فيها، وذلكحتى اآلنو 1990 جوجل خوارزمياتها مرارًا منذ عام حّدثتقد ل

الروابط الخلفية وتقييم الصفحات والمواقع بناًء عىل تلك الروابط.

 فهذا مرتبط بتهيئة الموقع داخلًيا وقد،ال نقصد بالروابط الخلفية الروابط الداخلية بين صفحات ومقاالت موقعك

ذكرناه في الفصل الرابع.

Nofollowed وغري المتبعة Followedالروابط المتبعة    6.2

 هو بمثابة تصويت لك في جوجssل، لكن، في الفقرة أعاله أنَّ كل رابط من موقع آخر يُشير إىل موقعكُذكرت

عssدم فهssذا يعssني إخبssار جوجssل ب،"rel=nofollow"إذا كان هذا الرابط الخلفي الذي يُشير لك يأتي مع الخاصssية 

هذا الصوت.احتساب 

no ال تتتبع أو تتعقب nofollowتعني الخاصية  followاع الرابطعلم من خاللها  ي، والتيssدم اتبssل بعssجوج،

النssوع اآلخssر من الروابssط، وهssوحققssه لssك يوهذا النوع من الروابط الخلفية لن يكون جيًدا لموقعك بالقssدر الssتي 

.Followedالروابط المتبعة 

 عىل الروابssط الssتي تخssرج من مssواقعهم الssتيnofollow الخاصssيةيضssع مsدراء بعض المواقssع اإللكترونيssة 

ًا من موثوقيتهم لدى جوجssل، وإذا كssان الرابssط الssذي يُشssير إىل موقعssك متبوعوتُنِقصيعتقدون أنها قد تضرهم 

 لموقعكً حقيقيةفائsدًة ويُحقssق ،تصssويت جيsد في جوجلليكssون بمثابssة  فسُيحتسب لssك ،Followed بالسمة

مع الوقت.

روابط الملفات الشخصية ومواقع التواصل اإلجتماعي   6.3

 وملفssك الشخصssي عىل تويssتر، الروابط الخلفية من مواقع التواصل االجتماعي مثل صsفحة الفيسsبوكدتُع

 والتواصل مع عمالئك وجلب زيssارات، لموقعك في تنمية العالمة التجارية الخاصة بكً مفيدة،وإنستجرام وغيرها

 ولن تحتسssبها، لوجود روابط تُشير إىل موقعك وصssفحاتكًأماكن طبيعية تُعّدها  جوجلاإللكتروني؛ لكنلموقعك 

من الروابط المفيدة لك عند تقييم الروابط الخلفية التي تُشير لك.

هي روابssط مفيssدة ومفيssدة جssًدا لتحسssين عالمتssك التجاريssة والتقssرب من جمهssورك هنssا، نؤكد مرًة أخssرى

 لدى جوجل لتقييم ترتيب موقعك.ً خلفيةًا روابطَُعد ال تها لكن،المستهدف
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معرفة الروابط الخلفية اليت تشري إىل موقعك   6.4

ما بين روابطأي  ،من الطبيعي أن يكون لموقعك اإللكتروني توازن وتنوع في الروابط الخلفية التي تُشير إليه

يكونسss رغم أن ذلك ، فجميعهssا مفيssد لموقعك؛ وروابssط من وسssائل التواصssل االجتمssاعي،متبعة وغssير متبعة

بدرجات مختلفة.

ا شssاماًل عن،معرفة الروابط الخلفية التي تُشير إىل موقعك اإللكssترونيف وبناًء عىل ما سبق، ssًك تقييمssيُعطي 

؟ أو تأتيك من عدة مواقع؟هل هي مكررة من موقع واحدأي  ،جودتها ومدى تنوعها

تحلياًل كssاماًل الذي يجssري ،Mozموقع  عبر بعض األدوات المجانية المتاحة عبر اإلنترنت مثل ًاهذا ممكنيَُعد 

 ويُعطيك معلومات شاملة عن عددها وما هو جيد وما هو سيء منها.،لروابط الخارجية التي تُشير إليكل

تحليله.عىل  األداة تعمل ووضع رابط موقعك ل،Moz Link Explorerأداة كل ما عليك هو الدخول إىل 

الروابط الخلفية السليمة وذات الجودة لموقعك   6.5

 بابتكssار طssرق ملتويssة للحصssولبssدءوا ،عندما بدأ مدراء المواقع اإللكترونية بالتعرف عىل أهمية البssاك لينك

 إال، لزيادة موثوقية مواقعهم في جوجل. وعىل الرغم من أنَّ هذه األساليب الملتويssة قssد تنجح أحيانًا، وذلكعليها

 ويمكن أنَّ تؤدي إىل معاقبة موقعك اإللكتروني وإلغssاء فهرسssته من نتssائج،مع شروط جوجلتماًما أنّها تتعارض 

البحث نهائًيا.

 بناًء عىل جودة المحتوى،تريد جوجل من أصحاب المواقع اإللكترونية اكتساب الروابط الخلفية بطرق سليمة

 وأن يكتسب الموقع سمعته بطريقة جيدة وليس بالشراء أو السرقة.،وأهمية الموقع

وفيما يلي ممارسات الروابط الخلفية الصحيحة.

55

  من أجل تحليلهMoz Link Explorerأداة  الموقع عىل رابطإضافة : 13الشكل 

https://analytics.moz.com/pro/link-explorer/home
https://moz.com/


الموثوقية     وتحسين الخلفية الروابط البحث     بناء محركات تحسين إىل SEOدليلك

الروابط التحريرية المكتسبة من مواقع أخرى   6.5.1

 في محتssوى المواقssع والصssفحات الssتي تريssد االرتبssاطًاالروابط التحريريssة هي الروابssط الssتي تُضssاف طبيعي

ًا مرجعوأن يُسssتخدم ، يجب أن يكssون محتssواك عssالي الجssودة،بموقعك. وللحصssول عىل هssذا النssوع من الروابط

بالنسبة للمواقع األخرى.

 المواقssع األخssرىرتبط فست، وشامل ألفضل المصssادر في مجالكلالهتمامإذا نجحت في كتابة محتوى مثير 

المقssدم بssالمحتوى االهتمssام سssوى ، ال يتطلب منك أي جهد الكتسssابهأنّه، وميزة هذا ًابموقعك ومحتواك طبيعي

وجودته.عىل موقعك، 

الروابط المكتسبة من المواقع المشابهة لمحتوى موقعك   6.5.2

 أفضssل بكثssير من تلssك، الssتي تأتيssك من مواقssع شssبيهة بموقعssك من حيث المحتssوىالخلفيةروابط التُعد 

 إن كssان موقعssك اإللكssتروني يختص،الروابط التي تأتيك من مواقع بعيدة عن مجال موقعك. عىل سبيل المثssال

من الجيد االهتمام بالروابssط من مواقssع تهتم باالسssتثمار والسssياحة والعقssاراتف ،بمجال االستثمار في العقارات

الروابط التي تأتيك من مواقع تقنيةتلك  وأفضل من ،من مجالكجًدا  فهذه المواقع لديها مواضيع قريبة ،والمال

أو تهتم بالبرمجة أو الصحة وغيرها.

 وقد يربك عنssاكب البحث في فهم،فكل رابط يأتيك من موقع غير مالئم لك هو موضع شك بالنسبة لجوجل

والمحتوى الذي تنشره. فعلًيا، الكلمات الرئيسية التي تستهدفها

 الرابط ذو صلة بموقعكحتوي عىلالنص الذي ي   6.5.3

يُساعد النص الذي يحتوي رابط الباك لينك عىل إخبار جوجل بمحتوى موقعك، فإذا كssانت الروابssط الخلفيssة

 إىلًيعطي إشارةسهذا ف ، في عبارات وكلمات مفتاحية مناسبة لموقعك ومحتواهًالتي تُشير إىل موقعك مضمنة

ً لذا من السيئ أن تكون الروابط الخلفية التي تُشssير إليssك مضssمنة؛أنَّ موقعك جيد ويستحق ترتيبًا جيًدابجوجل 

اضغط هنا "في عبارات مثل  لكي ال تُعطيوذلssك  ، أو في عبارة نصية مكررة في جميع المواقع التي تُشير إليك،"

 تلقائًيssا بفضssلً مكتسssبةوأنهssا ليستقصد لزيssادة موثوقيssة الموقssع  عن أنك تأخذ هذه الروابطب لجوجل اانطباًع

 لذا حاول التنويع في العبارات التي تُشير لك.،محتواك الجيد

صحيح أنَّ وضع الكلمات المفتاحيssة لصssفحات موقعsك في نص الرابsط يُسsاعد جوجssل عىل فهم الصsفحة

 لكن تكرار الكلمات في أكثر من موقع سيبدو مريبًا لها.،ومحتواها
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الروابط اليت تأتيك بحركة زيارات إىل الموقع   6.5.4

التركيز عىل تلكال بد من تحسين محركات البحث فقط، بل عىل بناء الروابط الخلفية هدف يجب أال يقتصر 

الروابط التي تجلب حركة زيارات لموقعك اإللكتروني، وهذا سبب آخر ألخذ روابط بssاك لينssك من مواقssع شssبيهة

 وبالتالي حركة زيارات جيدة من تلك المواقع.، ألنك ستجد جمهوًرا يهتم بمحتواك،بمجالك

الروابط الخلفية السيئة الواجب تجنبها   6.6

 مثssل: تبssادل الرابssط بين موقعssك،وهي الروابط التي تكون ذات جssودة منخفضssة نتيجssة ممارسssات سssيئة

 أو شرائها من مواقع مليئة بالروابط في محتواها.،والمواقع األخرى

 لssذا، تريد منssك جوجssل أن تكتسssب البssاك لينssك ال أن تبنيه،لتحسين محركات البحث لموقعك اإللكتروني

الموالية.تجنب الممارسات ب ، عليكلتجنب عقوبات جوجلف

رشاء الروابط   6.6.1

من مواقع أخssرى في تقssييم تssرتيبشتريها تيسعى كل من جوجل وبينج إىل إلغاء أصوات تلك الروابط التي 

 أنَّ هنالssكتلقائًيssا، إال اكُتسssبت من تلssك الssتي اشُتريَت فعاًلبالرغم من صعوبة اكتشاف الروابط التي و .موقعك

 وهssل، وعssدد الروابssط المssأخوذة منها، منها الرابطأُخذ مثل تحليل الصفحة التي لمشتراة، الكتشاف الروابط اًأدلة

 وهssل،هنالك تبادل للروابط بين الموقعين! وعدد من العوامل األخرى التي تهتم بها جوجل لتحليssل جssودة الرابط

 ال.م أاشُتري فعاًل

تبادل الروابط   6.6.2

عىل من موقعssه ، مثل منحssك رابًطاقد يغريك بعض أصحاب المواقع ويعرضون عليك تبادل الروابط بينكما

 تبssادل، من تحssذر إرشssادات الجssودة من جوجلإذ ، لكن مع ذلك كن حذرًا وتجنبه؛من موقعكأيًضا تُعطيه رابًطا 

الروابط بهذه الطريقة.

وضع رابssطألن  لصفحات موقعك ًطا أن تضيف راب،قد تطلب من المواقع التي لك تواصل جيد وفعال معها

لروابط.ل ولكن افعل ذلك دون تبادل علًيا،في مواقع أخرى يستحق ف

الروابط المبارشة من أدلة المواقع   6.6.3

 والعديد منها يقدم خدمات وضع موقعك ضمنها مع رابطه مقابssل مبلssغ مssالي، لكن،أدلة المواقع كثيرة جًدا

 وال تلجأ إليه.، معهاًاهذا النوع من الروابط ليس بالجيد لموقعك، لذا كن حذر
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كيف تنئش روابط خلفية لموقعك   6.7

 وأكدت لك أنَّ المحتssوى، في الفقرتين السابقتين أعاله بين الروابط الخلفية السليمة والروابط السيئةُميزت

؛ دون الحاجsة للشsراء، من المواقع األخرى بطرق سsليمةًهو األساس لجعل موقعك مرجًعا يكتسب روابط خلفية

خصصت هذه الفقرة لذكر بعض التقنيات التي قد تُساعدك عىل اكتساب هذه الروابط السليمة المفيدة.لكني 

ابحث عن عمالئك ورشكائك   6.7.1

يمكنك كسب روابط خلفيssة مفيssدةف ،إذا كان لديك شركاء تعمل معهم أو عمالء مخلصين لعالمتك التجارية

 منك وضع شراكتهم واهتمامهم عىل مواقعهم.وهنا أطلُبلك منهم بسهولة، 

 واطلب شssهادتهم بمنتجاتssك مssع، مع روابط لموقعك تُشير إىل الشراكة واالحترام المتبادلًاأرسل لهم صور

روابط تُشير لتلك المنتجات أو إىل موقعك.

انرش مدونات في المواقع األخرى   6.7.2

ّد ،ًانشر مدونات عليها ومشاركات لssك مجانإمكانية تُتيح بعض المواقع  ssريةًمدونة أِعssوع يهمً حصssفي موض 

 وانشره في موقع يتيح لك ذلك، مع أخذ رابssط بsاك لينsك لموقعssك في حssال أراد القssارئ االسsتزادة في،مجالك

الموضوع والتوسع به.

أنئش محتوى قابل للمشاركة   6.7.3

، ويشssاركونه بحيث يستفيد منه الباحثون وأصحاب المssدونات، في مجالكًا ومميزًا رائعًاأنشئ محتوى علمي

هذا النوع من الباك لينك بثمن في بناء موثوقية الموقع وعالمته التجارية. ال يُقدر بين متابعيهم ومجتمعاتهم، إذ 

كم عدد الروابط اليت تحتاجها بالفعل لموقعك   6.8

،إضافتهم الخاصة بهم عىل متصssفح جوجssل كssروم نّصبو هذا الفصل، التي ذكرناها في Mozاستخدم أداة 

وبمجرد تفعيلها، سُتظهر هذه اإلضافة عدد الروابط التي تُشير إىل كل موقع وصفحة تفتحها في متصفحك.

الحظ الصورة التالية عند تفعيل اإلضافة وفتح موقع أكاديمية حسوب:
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 وهما،Page Authority إىل موثوقية الصفحة PA و Domain Authority إىل موثوقية النطاق DAتُشير 

 لتبيان موثوقية المواقع بناًء عىل جودة الروابط الخلفية الواردة إليها.Mozمعيارين من أداة 

Spamعدد روابط الباك لينك التي تُشير إىل األكاديميssة، بينمssا يُعssبر أيًضا توضح األداة   Scoreودةssعىل ج 

 وهو معيار يمكنك استخدامه لمعرفة هل الباك لينك من موقع ما يمكن أن يكون،الباك لينك الصادر من الموقع

 ال أحبذ أخsذ أي رابsط خلفي من موقsع إذا، وهو معيار سيء إن ارتفع. وبحسب خبرتي الشخصية؟مفيًدا لك أو ال

%.15 له أكثر من Spam Scoreكان 

 لتحليssل الكلمssات الرئيسssية ومعرفssة الصssفحاتالثssالثالفصssل   استخدم األدوات التي ذكرناهssا في،واآلن

 ثمَّ حاول الوصssول إىل،معرفة عدد الروابط الخلفية التي تُشير إليهال هذه الصفحات وحلّل ،المتصدرة في مجالك

هذا العدد.

خاتمة   6.9

 والرابsط غsير، أصsبحت تسsتطيع اآلن التميsيز بين الرابsط الخلفي الجيsد والمفيsد لموقعكالفصلبعد هذا 

الطالععىل ا لssديك القssدرة ت كمssا أصssبح؛مفيد، وما هي الممارسات الصحيحة الواجب اتباعها في هذا التوجهال

 لتبssدأ بالعمssل أفضssل منهم، بهاجssاؤوا ومن أين ، لصssفحاتهمأضssافوهاعىل منافسيك ومعرفة عدد الروابط التي 

والتفوق عليهم في بناء موثوقية موقعك عىل الويب.

عىل عموًما. القادم عىل أفضل مؤشرات قياس أداء السيو لموقعك وتقييم أدائه الفصلوسنُعرفك في 
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 لموقعكأداء السيو قياس مؤرشات. 7

إذا كنت تستطيع قياس شيء ما هذا الفصللنبدأ معكم . وهssذا ينطبssق،" بهذه الحكمة:  " فيمكنك تحسssينه
 من الروابssط المفقssودةًءا يتتبع خبراء السيو مواقعهم في كل شssيء لتحسssينها بدإذعىل كامل ممارسات السيو، 

 إىل محاولة الحصول عىل كلمات مفتاحية جديدة يومًيا.، وصواًل وتحسين محتوى المقاالت القديمة404

 والعمل عىل تحسssينه للحفssاظ عىل العمالء وقيمssةًا، ال بدَّ من قياس عملك دوري،وللوصول إىل هذه المرحلة

الموقع في جوجل بنتائج متقدمة.

 باختيار أفضل الكلمات المفتاحية المناسssبة لهssدف موقعssك وقيssاس درجssةالفصل الثالثعندما بدأت في 

 ال بدَّ أنssك اكتشssفت كلمssات جيssدة يمكنssك العمssل عليهssا،صعوبتها والكلمات المفتاحية الطويلة المشتقة منها

 ووضعت هدف الوصول بها إىل الصفحة األوىل.ًا، جديدًابصفته موقع

هssل تssراقب أداءك عssبر أداة مشssرفيو ؟ إىل أين وصلت بتلك الكلمات المفتاحية؟أين أنت اآلن من هدفك

؟Google Analyticsالمواقع من جوجل وعبر أداة تحليل جوجل 

التssاليالفصssل لن نتطرق اآلن إىل تقرير األداء وتفاصيله في أداة مشرفي المواقع من جوجل ألننssا خصصssنا 

 أفضل التعاريف األساسية ومؤشرات القياس التي يجب أن تطلع عليهssاالفصل بل سنشرح في هذا ،بالكامل له

موقع وتبحث عن تحسينه في محركات البحث.ل ًامالكبصفتك  أو عىل األقل ،SEOبصفتك خبير 
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SEOبعض المقاييس المفيدة في    7.1

 ال بدَّ من االطالع عىل المقاييس التالية التي ستسssاعدك في تحسssين موقعssك،بعد أن حددت هدفكواآلن 

 واالرتقاء بموقعك إىل األفضل في نتائج البحث.،للوصول إىل هدفك

مؤرشات التفاعل مع موقعك   7.1.1

 هssذاكيف يتصرف المستخدمون بمجرد دخولهم إىل موقعك؟ تسعى مؤشرات التفاعssل التاليssة اإلجابssة عن

 لمعرفة كيف يتفاعل الزوار مع موقعك.،بدقةالسؤال 

معدل التحويل من موقعكا.  

 أو التواصssل عssبر الهssاتف أو، بخدمة البريدًا أو اشتراكًا، كانت استفسارً سواء،هو عدد التحويالت التي تأتيك

 مقسوًما عىل عدد الزيارات خالل نفس الفترة. ، أو أي فعل تريد من المستخدم إجراءه عىل موقعك،واتسآب

 ومن صssحة اسssتخدام كلمssات،يُساعدك معرفة معدل التحويل من موقعك في معرفة عائssد االسssتثمار منه

مفتاحية سليمة تناسب هدف موقعك بدقة.

Time on pageالوقت الذي قضاه العميل في الصفحة ب.  

 لدى جوجssلًا مهمًامعياريَُعد  ألن هذا ؛من المهم جًدا معرفة متوسط بقاء الزائر في كل صفحة من صفحاتك

أنَّ الزائر وجد ما يبحث عنه في صفحتك أو مقالتك. ، عنى هذا  وكلما بقي أكثر،لتحسين موثوقية موقعك

 كلمة وكان متوسط الزمن الssذي قضssاه الssزوار في هssذا3000من  مكون  إذا لديك مقال،وعلي سبيل المثال

 وأنهم لم يجssدوا مssا، كلمssة في هssذا الssوقت القصssير3000 فهذا يعني أنهم لم يكملوا قراءة ، ثواني10 هو المقال

يبحثون عنه في هذا المقال.

Pages per visitعدد الصفحات في كل زيارة للمستخدم ج.  

أنssه أو ،دخل وقرأ محتوى صssفحتك وغssادر مباشssرًة ما إذا كان الزائر قد لمعرفة  أيًضاًامقياس مهمالهذا يَُعد 

 أطول في موقعك! في بعض مواقع المحتوى يكون من األفضssل وضssع روابssطًانتقل إىل صفحة أخرى وبقي مدة

 فهذا يعطي انطباًعا جيًدا جssًدا، وأن يتنقل من مقال إىل آخر،لمقاالت مشابهة لمحاولة بقاء الزائر في الموقع أكثر

لموقعك لدى جوجل.

Bounce rateمعدل االرتداد د.  

 وهو يعssني،من أهم المعايير لدى جوجل عند النظر لقيمة موقعكيَُعد معدل االرتداد واحًدا  ،برأيي المتواضع

،معssدل االرتssداد خرجوا من موقعك مباشرًة من جلسة واحدة إىل عدد الزوار الكلي. وكلما ارتفع ننسبة الزوار الذي
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 وهو يزداد أيًضا في حال بقي الزوار لفترة قصssيرة عىل موقعssك دون قssراءة كامssل محتssوى.كان الوضع أكثر سوًءا

الصفحة أو المقال.

، إذ وهذه النسب تختلssف حسssب مجssال موقعك،عليك السعي إىل تخفيض هذا المعدل إىل نسب مقبولة

Bounceيُفضل أن يكون معدل االرتداد   rateوى دون  فيssع المحتssل،%60 مواقssع مثssا في بعض المواقssبينم 

%.80أقل من إىل مواقع المطاعم من الصعب تخفيضه 

زوار محركات البحث   7.1.2

لو لكن مssاذا ،دائًما ما أؤكد عىل ضرورة تواجد موقعك في الصssفحة األوىل في محركssات البحثأنني صحيح 

، فما فائدة هذا الظهور! مراقبة ترتيب كلمات المفتاحية في جوجssل شssيء جيد،اخترت كلمات ليس عليها بحث

.فعلًيا كلمات ستجلب لك عدد زوار مقبول في البداية اختيار الزوار من هذه الكلمات ومراقبةاألفضل من لكن 

Google Analyticsمقاييس منصة تحليل جوجل    7.1.3

 وأدخل كود التتبع في موقعك أو اطلب من المطور القيssام بssذلك، فمنصssة،أضف موقعك إىل هذه المنصة

 وفيما، لدرجة أنك قد تضيع في استخدام هذه األدوات لكثرتها،جوجل هذه مليئة باألدوات الرائعة التي سُتذهلك

يلي بعضها.

مشاهدة زوار موقعك عرب قنواتا.  

،معرفة القنوات التي تأتي منها زيارات إىل موقعك اإللكssترونيإمكانية تتيح لك منصة تحليالت جوجل هذه 

 أو الزيssارات، أو محsرك البحث جوجل، كssانت منصssات التواصsل االجتمsاعيً سssواء،مsع عssدد زيsارات كssل قنsاة

 وغيرها.، أو اإلعالنات المدفوعة،المباشرة

عدد زوار موقعكب.  

، وعدد الزوار خالل أي فترة زمنية تريدها،معرفة عدد الجلسات التي جاءت إىل موقعكإمكانية  GAيُتيح لك 

 أو خالل أي فترة مخصصة تختارها.، أشهر أو سنة6 أشهر أو 3 يوم أو 28 آخر ً كان ذلك فيسواء

عدد الزيارات اليت تلقتها صفحة محددةج.  

،والجلسssات، معرفة عدد الزوار ة، مثل: يمكنك عبر منصة تحليالت جوجل دراسة التقارير حول صفحة محدد

الديموغرافية وحssتى بعض الخصssائص ، والمssدن، والبلssدان، والقنوات التي جاءت منها الزيارات،ومعدل االرتداد

للمستخدمين ضمن أي نطاق زمني تختاره.
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نسبة النقر إىل الظهور من نتائج البحثد.  

هذا المؤشر يعني نسبة الذين دخلوا صفحتك من جوجل إىل عدد من شاهد عنوان الصفحة في نتssائج بحث

 لكن منصssة؛ من أداة مشssرفي المواقssع من جوجلالقssادمالفصssل  جوجل، ويمكنك متابعته بدقة كما سssنرى في

ا من أجssل إعطائكتحليالت جوجل هذه تُقدمه  ًssالأيضssوان المقssودة عنssدى جsول مssريفي، رؤى حssفه التعssووص ،

وارتباطه باستعالم البحث.

مقاييس السيو اإلضافية   7.2

تبعها لموقعك ومواقع المنافسين.تمن الضروري التي مقاييس سنذكر فيما يلي مجموعًة من ال

موثوقية الدومني وموثوقية الصفحة   7.2.1

 أفضssلها،عديssد األدوات الssتي تُعطيهال وتوجssد ، حول الروابssط الخلفيةفصلنا السابقهو معيار تطرقنا له في 

. من الضssروري معرفssة موثوقيssة موقعssك ومواقssعالفصل السssابق ، التي شرحنا كيفية استخدامها فيMOZأداة 

المنافسين لتعلم كم تحتاج إىل وقت وجهد وروابط خلفية للوصول إليهم.

ترتيب الكلمات في أداة مرشفي المواقع من جوجل   7.2.2

 وهssل يتحسssن؟ هل بدأ يراها جوجل ويرتبها ضمن نتssائج متقدمة؟أين وصلت في ترتيب كلماتك المفتاحية

فعاًل؟ الصفحات بالكلمات المفتاحية المفيدة ُفهرست وهل ؟ترتيب كلماتك يومًيا

.القادمالفصل  مكن مراقبته عبر أداة مشرفي المواقع من جوجل كما سنرى فييكل هذا 

عدد الروابط الخلفية   7.2.3

 ألن النطssاق؛Domainsمن الضروري معرفة عدد الروابط الخلفية التي تُشير إىل موقعssك وعssدد النطاقssات 

، كمssا يمكن معرفتssهMozعssبر أداة سبق وذكرنا، وذلssك  ممكن كما لك، وهذاالواحد قد يأخذ أكثر من رابط خلفي 

.Ahrefsلموقعك ومواقع المنافسين من منصات مدفوعة مثل 

أدوات سيو مساعدة   7.3

، وذلك معهالمسssتخدمين تفاعssل ومعرفssة كيفة ،من المهم تقssييم موقعssك وأدائssه وسssالمته بصssورة دورية

لكشف أبرز المشاكل الsتي تعsاني منهsا والعمsل عىل تحسsينها وحلهsا. وفيمsا يلي أدوات فعالsة ومفيsدة لsديها

مقاييس جيدة:

ل،أداة جيدة مشابهة ألداة مشرفي المواقssع من جوجssهي  :أداة مشرفي المواقع من محرك البحث بينج•

 لمراقبة أداء موقعك عىل محرك بحث بينج إن كنت مهتًما به.مخصصة فقطلكنها 
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https://www.bing.com/toolbox/webmaster
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PageSpeedأداة قياس السرعة من جوجsل •  Insightsكssول أداء موقعsة حssاييس حقيقsك مقssتُعطي :

 األخرى المفيدةالمؤشرات والعديد من ، وزمن تحميل الصفحة،وسرعته عىل الجوال والحاسب المكتبي

لتحسين أداء موقعك.

Structuredأداة اختبssار البيانssات المنظمssة •  Data  Testing  Tool دssتخدممن : للتأكssك يسssأنَّ موقع

. كما يجبSchemaالبيانات المنظمة السكيما 

Mobile-Friendlyأداة اختبار التوافق مssع الجssوال •  Testتخدم عىلssل المسssهولة تنقssدى سssتقيس م :

 حول النتيجة والمشاكل الواقعة.ًا وتعطيك تقرير،الجوال

Ahrefsأداة •  Web  Master :نيأُعّدهاssتيح ، من أفضل أدوات قياس السيو التقssتي تssةوالssك معرفssل 

 عىل موقعssك والصssفحات الsتي لsديها روابssط داخليssة404 مثل صssفحات ،تفاصيل كثيرة حول موقعك

والصssفحات الssتي ال تملssك أي رابssط داخلي وكامssلبأحجام ضخمة،  ًا والصفحات التي تملك صور،إليها

.Technical SEOمشاكل السيو التقني 

خاتمة   7.4

حsدد أولوياتsك وجsدول مهsام يوميsة لتتبعهsاوتابع جميع مؤشرات أداء تحسين محركsات البحث السsابقة، 

وقياسها وحل مشاكل موقعك. اعمل عىل المحتوى وتحديثه والممارسssات الصssحيحة في أخssذ الروابssط الخلفيssة

المفيدة، وستجد موقعك يتحسن تدريجًيا مع الوقت.

الحسssبانسُتساعدك جميع مؤشرات السيو السابقة عىل تحسssين السssيو لموقعssك اإللكssتروني إذا أخssذتها ب

ونظرت إليها وحللت نتائجها.

الفصلأنت اآلن تستطيع إدارة موقعك ونشاطك بامتياز والعمل مع المطورين عن تحسينه، وسssنعرفك في 

القادم عىل أداة مشرفي المواقع من جوجل بالتفصيل.
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https://ahrefs.com/site-audit
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
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Search Console

ا مل السssابقالفص في ُقدمت ًssات البحثن بعضssين محركssاس األداء لتحسssرات قيssل مؤشssرت، أفضssوذك 

Google Search Console كان في مقدمتها أداة مشرفي المواقع من جوجل ،أدوات عديدة لها

منلك  ال بدَّ ،عند تصميم موقعك اإللكتروني واالنتهاء منه وبدء أعمال تهيئة الموقع لمحركات البحث السيو

إضافة موقعك إىل أداة جوجل هذه لبدء مراقبة واستخراج البيانات منها وتحليلهssا وتحويلهssا إىل معلومssات قابلssة

 تُعطيك أبرز نقاط ضعف وقوة موقعك.،للقياس
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إضافة موقعك إىل أداة مرشفي المواقع من جوجل   8.1

 عبر حسابك في جوجل، لتظهر لك الصورة التالية:أداة مشرفي المواقع سجل الدخول إىل ،بدايًة

تشssمل إحصssائيات األداة لssهأن  أي ،إما إضافة موقعك عن طريق النطاقوهي  ،سيظهر لك خيارين كما ترى

 وهذا جيد للمواقع التي تملك نطاقات فرعيssة متشssعبة من، الفرعية لنطاقك األساسيDomainsكل النطاقات 

 سُتعطيك إياه جوجل لُتضssيفه في تكssوينtxtعبر إضافة ملف نصي هنا يكون التحقق و ؛نفس النطاق األساسي

وداديجss كssان موقssع ً سssواء، والدخول إىل مسssجل النطssاق لssديكًا أي ستنسخ محتوى نصي،نظام نطاق موقعك

Godaddyشيب ت أو نيمNamecheap أو غيرهما، وتفتح ملف txtغط وتلصق المحتوى ، جديدssع الضssه، مssفي

عىل تأكيد النطاق في أداة مشرفي المواقع من جوجل ليتم تأكيده خالل ثواني.
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تسجيل الدخول إىل أداة مشرفي المواقع عبر حسابات جوجل: 15الشكل 

https://search.google.com/search-console/about
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 وأنصssح بهssا للمواقssع والمssدونات والمتssاجر الssتي ال تملssك، أسssهل وأبسطURLالطريقة الثانية عssبر عنssوان 

.17 كما ترى في الشكل HTTPS لموقعك مع تضمين بروتكول URLنطاقات فرعية، حيث تضع عنوان 

 ورفعه إىل موقعssك، أو نسssخhtml اضغط عىل متابعة لتظهر لك طرق تأكيد عديدة، وذلك إما بتنزيل ملف 

 لموقعك، بعدها الضغط>body< قبل قسم >head< ولصقه في القسم HTML من خيار عالمة >meta<عنصر 

عىل تأكيد.
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صفحة إثبات ملكية النطاق باستخدام سجل نظام أسماء النطاقات: 16الشكل 
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 يمكنك تأكيده بسهولة.،Google Analyticsأو إنك بمجرد إضافة الموقع إىل تحليالت جوجل 
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HTTPS عىل المتضمن URLتسجيل الدخول ألداة مشرفي المواقع من جوجل عبر : 17الشكل 

: عرض طرق إثبات ملكية الموقع الممكنة لحساب مشرفي المواقع من جوجل18الشكل 
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ألق نظرة عامة عىل أداة مرشفي المواقع من جوجل   8.2

 ألفضssل األدوات والخيssاراتالفصل وسنتطرق في هذا ،الحظ تنوع الخيارات في القسم األيمن في الشاشة

الداخلية في هذه األداة. 

نظرة عامة إمكانية االطالع عىل نتائج الزيارات من محsرك البحث جوجsل  "يتيح لك قسم  عىل أشsهر 3 ألخر"

 عىلًدون تفصيل في الكلمات أو الصفحات التي جاءت منهssا الزيssارات، كمssا يُعطيssك نظssرًة عامةوذلك  العموم،

 والصssفحات الssتي بهssا مشssاكل، والصفحات المستبعدةُفهرست، من حيث الصفحات التي ، وذلكالموقع ككل

في السرعة وتجربة المستخدم والتحسينات الممكنة.  ويمكن الssدخول لكssل تفصssيل لمعرفssة المشssكلة واإلجssراء

األفضل لحلها.
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الواجهة الرئيسية ألداة مشرفي المواقع من جوجل: 19الشكل 
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 بتصفح تقرير كل ما ورد في قسssم نظssرة،أنصحك بصفحتك شخًصا تهتم بتحسن محركات البحث لموقعك

 ألخذ نظرة عامة حقيقة عن موقعك وصفحاته قبل االنتقال إىل قسم األداء، علًما أنَّ كssل مssا يssرد في، وذلكعامة

النظرة العامة مفصل في أقسام جانبية كما سنرى الحًقا.

، لذلكألشهرإن كان موقعك جديًدا، فقد ال تظهر بيانات تجربة المستخدم والتحسينات مباشرًة، إنما قد تحتاج 

 سيكون قاباًل للتقييم أكثر.،بمجرد بدء دخول عدد زيارات جيد لموقعك من جوجلف ،لكن ال تقلق

أداء موقعك في نتائج بحث جوجل   8.3

 يوم28 انطالًقا من، وذلك  يمكنك االطالع عىل أداء موقعك عىل فترات زمنية مختلفة،من خالل قسم األداء

، كما ويمكنك إجssراء موازنssات خاللأنت أشهر أو سنة أو أكثر، أو حتى تخصيص فترة زمنية تريدها 6أو  أشهر 3أو 

جميع تلك الفترات بسالسة كبيرة.

 أي الكلمssات المفتاحيssة الssتي،سُتالحظ من الصور التالية أنه يمكنك في األداء معرفة أفضل طلبات البحث

، ومتوسط ترتيب الكلمات في نتssائج البحث، وأكثر الكلمات ظهورًا،جاءت منها زيارات من محرك البحث جوجل

 وذلك خالل أي فترة زمنية تريدها.؛ ودخول الصفحة إىل ظهورها في نتائج البحث،ونسبة النقر
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فحة التغطية من أداة مشرفي المواقع من جوجل صعرض :  20الشكل 
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يمثل الخط البياني ذو اللون األزرق الفاتح عدد النقرات ودخول الموقssع من محssرك بحث جوجssل عىل طssول

 سssواًء دخلهssا،األزرق الغامق عدد مرات ظهssور روابssط موقعssك في نتssائج البحثفي حين يمثل الفترة المحددة، 

فهو نسبة النقر من جوجل إىل الظهور في نتssائج البحث، أي نسssبة إحصssائيات،  أما اللون األخضر ؛الباحثون أو ال

الخط البياني األزرق الفاتح عىل األزرق الغامق؛ في حين يمثل اللون البرتقالي متوسط الترتيب في نتssائج البحث

للكلمات المفتاحية وروابط موقعك.

يمكن معرفة أفضل صفحات موقعك ومتوسط ترتيبها ونسبة النقر إىل الظهور فيهssا، والكلمssات المفتاحيssة

التي جاءت منها الزيارات لكل صفحة.
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عرض صفحة األداء ألداة مشرفي المواقع من جوجل: 21الشكل 
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ا، أو لكssل كلمssة مفتاحيssة وكssللكامssل موقعssك معرفة البلدان التي تأتي منها الزيssارات أيًضا يمكنك  ssعموًم

صفحة عىل حدة إن شئت.
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عرض تفاصيل تحليالت صفحات المواقع عىل أداة مشرفي المواقع من جوجل: 22الشكل 
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 ويمكن ترشيحه بحسب كلمات البحث أو صفحة ما، أو ترتيب الكلمssاتًا، جًدا ورائعًاقسم األداء متشعبيَُعد 

 للعمssل عىل، لتحليلها ومعرفة سبب الظهsور العssالي والنقssرات الضssعيفة،بحسب عدد الظهور األعىل في جوجل

 أو العنوان أكثر.Meta Description وصف الصفحة تحسين

 واعمssل عىل تحسssينها أكssثر بمssا يناسssب عبssارة،ادخل إىل كل عبارة بحث وراقب ألي صفحة تأتي الزيارات

 وراقب عبارات البحث التي تظهر بها كل صssفحة ومssدى ارتباطهssا،البحث، وادخل من الصفحات إىل كل صفحة

 ويمكنك التعديل عىل صفحاتك بما يناسب هذه العبارات.،بها

ا: هssل تحقssق الزيssارات الssتي تريsدها من الssدول المسssتهدفة أو ال ًssات؟اسأل نفسك أيضssل البيانssع كssواجم 

بطريقة سليمة.ها مسار موقعك نحو هدفه ب ستستخلص معلومات مفيدة تُصحح السابقة، التي من خاللها
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عرض تفاصيل مواقع زوار الموقع اإللكتروني عىل أداة مشرفي المواقع من جوجل: 23الشكل 
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URLفحص عنوان    8.4

 لمعرفssة وضssعه في فهssرس جوجssل واإلجابssة عىل، وذلكيمكنك في هذا القسم لصق أي رابssط من موقعك

:اآلتيةاألسئلة 

هرِس الرابط؟ ُفهل •

هل هو قابل للفهرسة؟ أو ُمنعت عناكب جوجل من دخوله؟•

 أو ال؟Site Mapهل اُرسل عبر خريطة الموقع •

هل الرابط جيد وقابل لالستخدام عىل الجوال؟•

ألنssك قsدوهsذا ، robots فراجع ملف الروبوتس ،كل هذه التفاصيل ستظهر لك، وإن لم يكن قاباًل للفهرسة

اعمل مع المطور عىل حلها. ف ،تكون منعت جوجل من دخوله. وإذا ظهرت مشاكل في تجربة الرابط عىل الجوال

الفهرس   8.5

 وعمليات اإلزالة.،Site Map وملفات ، هي: التغطية،يضم الفهرس ثالث تبويبات

تُبين لك التغطية الصفحات المفهرسة من موقعك والصفحات التي اسُتبِعدت، إىل جssانب أي مشssاكل في

 إن وجssدت، وعنssد حssل أي مشssكلة موجssودة في404روابط عىل أساس صفحاتك بما يخص ظهورها في جوجل 

أنها حُلت بالفعل. من  يمكنك الطلب من جوجل التحقق مرًة أخرى منها للتأكد،التغطية

Siteأما في قسم   Map،هل، فيمكنك وضع رابط خريطة الموقع التي أنشأتها لموقعكssليقرأها جوجل وتس 

كل ما تحتاج إىل معرفته عن خريطssةعليه الوصول إىل صفحاتك. اطلع أكثر عىل خريطة الموقع من خالل المقال 

.sitemapالموقع 

 عssبر تقssديم، وذلssك إمكانية إزالة أي رابط يتبع لك من فهssرس جوجلستتاح لك  ، قسم عمليات اإلزالةوفي

طلب إزالة له.
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https://blog.mostaql.com/everything-about-sitemap
https://blog.mostaql.com/everything-about-sitemap
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تجربة المستخدم    8.6

ستجد في قسم تجربة المستخدم كل نظرة جوجل لموقعك من عين المستخدم، ويوجد في هذا القسم مكان

 ونسssبة ظهورهssا في، ونسssبتها في موقعك،لتجربة الصفحة، وهو مكان تجد فيه الصفحات السريعة من الهاتف

 وأي مشاكل تقنية موجودة عىل موقعك مثل الصورة التالية:،جوجل
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 تفاصيل فهرسة الصفحات وتغطيتها عىل أداة مشرفي المواقع من جوجل: 24الشكل 
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بالنقر عىل مشاكل مؤشرات أداء الويب األساسية أو قابلية االسssتخدام عىل الجssوال، سssتنتقل إىل تفاصssيل

 لنرى ما هي كما في الصssورة التاليssة، فيه مشاكلURL ن عنوا29، هناك نرى في الصورة أعالهكما  وكل مشكلة. 

 أداء الويب األساسية.لمؤشرات 
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نتائج تحليل تجربة المستخدم لصفحات المواقع عىل أداة مشرفي المواقع من جوجل: 25الشكل 
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 قبssلجيssدةسssرعة ب يمكن استنتاج أنَّ جميع صفحات موقعي عىل الجوال كssانت ،من خالل الصورة السابقة

 لكنهssا اآلن صssارت بطيئssة ويجب تحسssينها وزيssادة سssرعتها عىل؛كانت بحاجة إىل تحسssين فقطحيث  ،شهرين

ا،الجوال بأقصى سرعة قبل بدء ظهور نتائج سلبية لموقعي. إن واجهت هذه المشssكلة  ًssورف أيضssع مطssل مssتواص

 وابدأ العمل معه عىل حلها.إلعالمه بالوضع،الموقع 

 إضssافية أكssثر عن المحتssوى والسssرعة والتصssميمتفاصssيلستجد في تبويبة قابلية االسssتخدام عىل الجssوال 

عموًما، كما ترى في الصورة التالية:
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 نتائج مؤشرات أداء الويب األساسية لصفحات الموقع: 26الشكل 
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، لم نكن عىل علم بهssا من قبلًوهكذا نssرى أنَّ منصssة مشssرفي المواقssع من جوجssل تعطينssا تفاصssيل كثssيرة

وسيساهم حل مشاكلنا هنا مباشرًة بتحسن نتائج الموقع في جوجل.

اإلعدادات   8.7

 إن كنت مالك موقعك وبصالحيات كاملة، فيمكنك إضافة مستخدمين آخssرين لالطالع عىل،في هذا القسم

اإلذن فيجب إضssافة بريssده اإللكssتروني وإعطائssه مثاًل، SEO أردت توظيف خبssير وإذااإلحصائيات وتقارير األداة، 

 يومًيالواقعة كما يمكنك االطالع عىل إحصائيات تتبع االرتباط، حيث يمكنك معرفة عمليات الزحف ا؛الذي تريده

 والرد الذي جاء من عناكب البحث، وتفاصيل إضافية أخرى كما ترى في الصورة التالية: ،لموقعك
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 تحليل مدى قابلية استخدام الموقع عىل الجوال حسب أداة مشرفي المواقع من جوجل: 27الشكل 
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 يمكنك معرفة صفحاتك الجيدة التي نُقلت أو حُذفت ونُسبت من الموقع ككل، وأنواع الملفssات،كما تاُلحظ

حسب نssوع الملssف جيssدة ألنهssا أكssثر مssاhtmlالتي يراها جوجل. من الجيد أن تكون نسبة الخاصية  " من قسم  "
تفضله عناكب البحث عىل عكس ملفات جافاسكربت.
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المواقع من جوجل إحصائيات تتبع االرتباط لصفحات الموقع حسب نتائج أداة مشرفي : 28الشكل 
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الروابط   8.8

 وأهم الصفحات التي تملك روابط،يمكنك في هذا القسم معرفة أهم المواقع التي تُشير إليك بروابط خلفية

 منك.ً لك، وأهم الصفحات التي تملك روابط خارجيةًداخلية

لروابssط الخلفيssة الssتي تُشssيرل جوجssل مدى قراءة و،وهذا مفيد جًدا لمعرفة أين وصلت في موثوقية موقعك

 عليها.تعرفه الفعلي و،إليه
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نتائج تحليل التربيط الداخلي والخارجي للموقع حسب أداة مشرفي المواقع من جوجل: 29الشكل 
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خاتمة   8.9

 أصبحت لديك اآلن نظرة موسعة عىل أقسام أداة مشرفي المواقع من جوجل، وما يُفssترضالفصلمع نهاية 

أن تجده في كل قسم، لذا ابدأ بإضافة موقعك إىل هذه المنصة لمراقبتssه واالطالع عىل التقssارير اليوميssة الغزيssرة

بالمعلومات لمعرفة إىل أين تسير في موقعك.

 ألن عمssل تحسssين محركssات البحث؛ وابدأ االكتشاف من ذاتكالفصل، وهذا ا الكتابال تقف عن حدود هذ

يدور حول التجربة ومراقبة مؤشرات األداء والتقييم، وهكذا حتى الوصول إىل الهدف المطلوب.
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أحدث إصدارات أكاديمية حسوب
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