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تمهيد

  السنوات العشر اسخ ة حدثت ثورة كب ة   عا  السيو والتسويق، اتيجًة لتواع الشبكة، و تطور مركات
 مرة   السنة، من بينهما600البحث، والتحديث اقستمر لوارزمياتاه فجوجل، م،ثًن، تّدت خوارزمياتا 

تدي،ثات تغ ي قواعد اللعبة من اسااس، م،ثل جوجل باادا و تديث البطريق و الطائر الطنان والبواوم وغ هاه
  ما مضى كان السيو يقتصر على بناء الروابط بغض النظر عن اوعهما، و اشر أكب كميية  مككنة من احتوى دون
النظر ل  الودةه أما انن، فقد صار السيو أك،ثر تعقيًدا، الودة صارت أهم من الكمية ومركات البحث صارت

أك،ثر فعالية   كشف اقواقع اقتنعبةه
ال،ثورة اقتواصلة   عا  السيو أربكت الباء و أصحاب اقواقع، فالك،ث  منهمم   يعد قادرا على التمريق بي

التقنيات المعالة وبي التقنيات اقتقادمة ال  صارت عدةة الدوى، بل وضارة أحياااه 
الدف من تأليف هذا الكتاب هو مساعدة مت  السيو والتسويق الرقمي واصحاب اقواقع على أج يكواوا من
ديناصورات السيو، وهم أأخاص تعلموا قواعد السيو والتسويق الرقمي قبل عدة انوات،   توقموا عن تديث

معلوماتمه هؤجء ج ةكنهمم التموق على منافسيهمم الذين يستخدمون تقنيات وأااليب حدي،ثة و فعالة، بينما هم
ج يزالون يستخدمون أااليب متقادمةه فالك،ث  من التقنيات ال  كاات ُتعتب أرعية ومميدة قبل عدة انوات،

صارت انن من السيو اساوده 
كان من اتائئ التحول اقتسارف   عا  السيو، اشوء عدد كب  من اسااي ، وهي تقنيات يزعم البعض أنا
اتحسن ترتيب موقعكه بعضهما ج فائدة منه، وج يعدوا أن يكون مضيعة للوقت، فن يضر وج ينمع، وبعضهما

انخر خط ، وقد يدمر مشروعك من اسااسه 
اسااي  ج تنشأ من فرايغ، فهمي غالبا تنب  على حقائق قدةة أو تارب خايئة، وأك،ثر من يقع ضحية لذه

اسااي  هم اسأخاص الذين فشلوا   ماراة التغ ات اقتنحقة وعجزوا عن تديث معارفهممه فك،ث ون ينسون
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أن السيو علم تري  باسااس، يدرس خوارزميات مركات البحث اقتغ ة بااتمرار، وما يعتب اليوم تقنية فعالة و
مقبولة من مركات البحث، قد يصبح بالغد القريب تقنية ضارة تاراا مركات البحث بضراوة وتعاقب عليهما أأد

العقابه 
معظمنا ليس لديه الوقت ليجرب ويدرس خوارزميات جوجل وبقية مركات البحث، لذلك يكتمي الك،ث ون بقراءة

أكب عدد  مككن من الكتب والتدوينات عن السيو، و هي مصادر ليست دائما موثوقة، فح  لو قرأت كتابا
جيًدا عن السيو، فهمنالك فرصة كب ة سن تكون متوياته متجاوزةه

،   اقرت على النتيجة"العوامل اقؤثرة   ترتيبك على جوجل"لكي أبيي فكر،، ث،ثت   جوجل عن الملة: 
"، يشرحايو – اك،ثر العوامل تأث اً علي ترتيبك   جوجل و مركات البحثاسو ه وال  كاات تدوينة بعنوان "

 تقنية ينصح اا صاحب47فيهما صاحبهما العوامل ال  تؤثر على ترتيب اقواقعه والط    اسمر، أايه ومن بي 
 من مموف تلك  اقئة 60 منهما خايئة أو مغلوية أو غ   ات فائدة، وهو ما ة،ثل 28التدوينة، وجدت أن 

التقنياته بعضهما قدي كان فعاج فيما مضى وتاوزه الزمن انن، وبعضهما   يكن يوما صحيًحا، و بعضهما قد
يتسبب بضرر بالغ قوقعكه 

أخص مبتدئ أو ح  متواط   السيو قد يتقبل كل ما يقرأه،   يذهب ليطبقه على موقعه أو مواقع زبنائه،
ويدت بعد  لك ما ج ُيمد عقباهه فيجد أن موقعه ينحدر   التتيب، أو ح  ختمي تاًما من صمحات

جوجل، واقسكي ج يعلم السبب، فهمو قد يبيق ما قرأه ثذاف هه 
اسمر أاوء لدينا نن العرب، سانا أصن متأخرون   متابعة التطورات اقتنحقة واقتسارعة، فن زالت تعشش
لدينا الك،ث  من التقنيات ال  عما عنهما الزمن وصارت تضر أك،ثر  مكا تنمع، ومن اسم،ثلة على  لك أراء الروابط
الرخيصة ال  تباف على الشبكة، ك،ث ون عندما يُعري عليهمم  أراء  آجف الروابط بمسة دوجرات يظنون أنم
وقعوا على صمقة راثة، فيسرعون بشرائهما ظاايي أنا اتفع تراتيب مواقعهمم، و هم ج يدركون أن تلك الروابط

اتهموي ااه   اققيقة،   لحدى التجارب ال  اندراهما   هذا الكتاب، حاول مصمموا التجربة تأخ  ترتيب
أحد اقواقع، فلم يدوا يريقة أارف لمعل  لك من أراء عشرات انجف من الروابط  الرخيصة و توجيهمهما نو
 لك اقوقع، والنتيجة تراجع خط    ترتيب  لك اقوقعه بل لني تقنية الروابط اقسمومة )جوجل بولينئ(، وهي

لحدى أاوء تقنيات السيو اساود، وال  ُيراد من ورائهما اإضرار باقنافسي، تعتمد أاااا على م،ثل هذه الروابط،
حيث يشتونا ويوجهمونا نو منافسيهمم إبعادهم من الصمحة اسو ه

اسمر أبعد من أن يكون مشكلة خاصة بنا نن العرب وحسب، بل هي مشكلة حاضرة ح    اقواقع واقراجع

http://marketing.mohamedelkady.com/seo-%D8%B3%D9%8A%D9%88/
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 أوموزاسجنبية اقتخصصة   السيوه فيكمي أن تلقي اظرة على اقواقع الرائدة   هذا اجال، م،ثل موقع 
 لتجد أن جزًءا كب ا من منشوراتم يستهمدف درااة هذه اسااي  والتحقق من صحتهما أو بطنناه،باكلينكو

السيو علم وفن معقد للغاية، وج يوجد أخص أو أركة تضمن النجاح الدائم فيه، فشركة م،ثل جوجل تعتمد
 عامل ترتيب، و لكل واحد منهما أأكال عدة، فقد يصل عدد التنويعات على العامل الواحد ل 200أك،ثر من 

 وجه تتلف من العوامل، الوضع يصبح أاوء حي10000 تنويعا، ما يع  أن السيو يتعامل مع أك،ثر من 50
تعلم أن جوجل ليست معروفة بالشمافية عندما يتعلق اسمر بوارزمياتا و آليات عملهما الداخلية، فهمي ج تكشف
للعموم أارارها، وهو أمر متوقع من أركة تاريةه فآخر ما تريده جوجل أن تكشف أارارها للقراصنة ومت 

، والذي ُيمتي أن يعلم أصحاب اقواقع كيمية التعامل مع جوجل، ليس فيه مادليل جوجلالسيو اساوده ح  
يشمي الغليل، فلن تصل على أي معلومات هامة وواضحة عن يريقة عمل جوجل، وأقصى ما ةكنك أن تصل
عليه    لك الدليل، لن لردت معرفة مشروعية تقنية جديدة من وجهمة اظر تلك الشركة، هي النصيحة الذهبية

ال  تقدمهما لنا وهي:
1"هل كنت اأفعل هذا ل ا كاات مركات البحث غ  موجودة؟ هل يساعد  لك مستخدمي موقعي؟"

و يبدوا هذا أقرب ل  موعظة أخنقية منه ل  قااون علميه

ج أحد ييط بالسيو، ح  جوجل امسهماه قد يبدو هذا الكنم غريبا، لكنه حقيقي، فجوجل وقعت   الطأ
سس مرات على اسقل، وعاقبت امسهما على تلك اسخطاءه

هنالك الك،ث  من الباء احتمي   عا  السيو، وعدة أركات موثوقة م،ثل موز الذي يبذل مهمودا كب ا لكشف
أارار جوجل اقخميةه فقد قاموا بالك،ث  من التجارب والدرااات والتحليل اقعمق للبيااات للحصول على اتائئ
 ات أعلى دقة  مككنة، لكن   ظل غياب أي تأكيد من جوجل لصحة تلك النتائئ أو لبطننا، أقصى ما ةكننا

اقصول عليه   عا  السيو ليس حقائق دامغة ولاا ممينات مدرواةه
هذا الكتاب لن يعلك كامن   السيو، و  اققيقة، ج أظن أن هنالك أي كتاب ةكن أن يمعل  لك، بل لاك

على اسرجح لن تد   هذا الكتاب أي تقنية جديدة ُتضيمهما ل  جئحة عملك، ولاا ايمعل العكس، هذا
الكتاب ايجعل جئحة تقنيات السيو ال  تعتمدها أقصر بك،ث ، فن تتماجأ لن وجدت امسك بعد قراءة هذا

الكتاب تتدد ك،ث ا قبل ااتخدام معظم التقنيات ال  تعتبها انن مميدة وفعالةه

1 https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=ar

https://www.google.com/webmasters/#?modal_active=none
http://backlinko.com/
https://moz.com/
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بالنسبة ،، لن وَجْدت امسك بعد قراءة هذا الكتاب حائرا تشك   كل أيء تعلمته عن السيو، فسأعتب أن
نحت   مسعاي، سن  لك النمط من التمك 
هو الذي ايميزك عن منافسيك الذين يكتمون

اضم كل مايقرؤواه عن السيو والتسليم به، أرجو
أن يعلك هذا الكتاب دائم الت،ثبت  مكا تقرؤه،

ويعلك تنظر أبعد من انخرينه 
هنالك الك،ث  من اقواقع واقصادر ال  تعلمك
كل ما تريد، و هذا اسمر ولن كان ليابيا فإاه

ُيصّعب فرز مصادر اقعلومات الصحيحة واليدة
من تلك الرديئة، خصوصا   مال متغ 

بااتمرار م،ثل السيو الذي صار يتكلم فيه كل من هب ودب، وكل باحث عن الربح السريع، فيكمي أن تنظر
لبعض اقواقع العربية اقرجعية   السيو وال  تتل مراتب متقدمة على صمحة اتائئ جوجل، لتجد أن بعضهما
صراحة ُي،ث  الغ،ثيان واجئئزاز، بدءا باسالوب الركيك الذي يكتبون به، والذي قد ج يتعدى أحيااا أن يكون
ترةة مباأرة من جوجل لبعض اقواضيع اسجنبية، فن يكلمون أامسهمم عناء لعادة الصياغة على اسقله بالطبع
أاا ج أعمم، فهمنالك الك،ث  من اقواقع العربية اليدة والادة وال  تقدم متوى عا، المائدةه وهي لن أاء ال  

تزايد مستمره
ل ا أضمنا ل  هذا كله اسبة اقخاير العالية   السيو، فاسمور تصبح أصعب وأصعب، فخطأ واحد قد يضيع

مشروعك بأكمله و يبدد كل الهمد الذي بذلته، خصوصا وأن جوجل معروفة بصرامة اياااتا العقابية، ولو كان
أحد ةكن أن يملت بمعلته من مطرقة جوجل لكاات هي جوجل امسهما، فجوجل أعطت العبة بنمسهما عندما

 أهمرا، وح  بعد  لك جوجل اليابان   تتعاف11 ، تلك العقوبة ااتمرت 2009عاقبت فرعهما   اليابان انة 
بالكامل من العقوباته لذا ج أحد يرؤ على العبث معهما، ولعل أوضح م،ثال لذلك، والذي انعود له جحقا،
هي أاه م،ثن وبالرغم من أن الك،ث  من التجارب اقتواترة أثبتت أن اقنقورات اقطابقة مميدة جدا للتتيب على
جوجل ،فإن خباء السيو مع علمهمم بمائدتا يتجنبونا وينصحون بتجنبهما ، اا أن جوجل ابق و حذرت

بوضوح منهما، إنم تعلموا بالطريقة الصعبة أن ج يعب،ثوا مع جوجل، فجوجل ل ا ضربت أوجعته
مشكلة أخرى من مشاكل السيو هو مناخ ال،ثقة اقسموم بي جوجل وخباء السيو، فسيااة جوجل التكتمية،

https://www.flickr.com/photos/mbenghozi/8253080037/in/photolist-dzicap-W54a4e-Scj8PA-U5nsEq-ndBxxk-b1RoEK-oE6PfT-9gZpUV-XxThLt-VFaXxD-7syGb-bcZYmk-7UGJyv-fFPwP5-kanoA6-bAAfx9-dPGqyX-5EGuiv-ocUQfA-2qTCC9-RCg8oQ-77Zozv-fFDhBD-dDcDtd-qgVQVX-Uj2KmB-64gwoE-dHgrW3-d7Bd6Q-9bckU2-871Gfs-eVUtS8-4qPJra-nMnsf8-rDjpQo-pihrqA-9tD1mc-So54wx-33uNsQ-3jPQHj-9bRD6J-dSDHVp-GJvYmU-ppgPpK-eWJKa3-5EG4K2-8i4RSf-bdLkfP-7mFjxX-9sbh4b
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وتصرياتا ال  تتعاري أحيااا مع اتائئ التجارب ال  تريهما كبيات تتبات السيو العاقية جعلت الك،ث ين
يتهممون جوجل صراحة بالكذب والتضليل، فيكمي أن تنظر ل  تارام لتلحظ حرصهمم الشديد على أن تبقى
تارام تت غطاء السرية خشية أن تتنعب جوجل بنتائجهما، و هو ما يبي فقدان ال،ثقة، وهو أعور يبدو أاه

متبادل، فجوجل تنظر لليهمم كمتنعبي يسعون نار مساء جبتكار يرق جديدة لداعهما، و هو اعتقاد ج الومهما
عليهه 

 آمل أن يهمدم هذا الكتاب أكب قدر  مككن من اقغالطات واسباييل ال  تسللت لليكه وأن ج يُبِقي لج على ما
ينمعكه فمي النهماية ما المائدة من اتباف قواعد ج وجود لاه

التجربة هي الطريقة اق،ثلى قعرفة اققائق عن السيو، لذا ويوال الكتاب اندرس الك،ث  من التجارب ونللهما
لنستخلص اققائق واستبعد اسااي ه وهذه هي الطريقة اسفضل لتعلم السيو، فالسيو علم تري  قبل كل أيء،

 بعد القيام بتجربته الشهم ة عن الروابط اللمية، أاه تعلم من تلك التجربة أك،ثر  مكاا فاادو ايلماو كما قال 
تعلمه من قراءة مئات التدوينات عن السيوه

عرف عا  السيو تقلبات ك،ث ة   السنوات اسخ ة، لكن الشيء الذي   يتغ  ولن يتغ  على اسرجح  
اقستقبل القريب هو أن بناء الروابط بالطريقة الصحيحة و اشر احتوى اليد يبقيان رك  السيو اسااايي، وهو

ما ان،ثبته خنل هذا الكتابه

اتجد   ثَِنييات هذا الكتاب أانا أحيااا ج استطيع الزم بصوص صحة أو بطنن بعض اسااي ، فنمس
التقنية قد تصنف على أنا مميدة أو ضارة حسب يريقة ااتعمالاه عا  السيو ليس أبيض وأاود وحسب،

https://stream-seo.com/author/servando-silva/
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هنالك تقنيات يصعب تصنيمهماه و هنالك تقنيات أخرى بدأت كحدس و  يتم لثباتا لج بعد مرور انوات، ومن
اسم،ثلة على  لك أأباح الروابط ال  وردت سول مرة   اقاش جاا  على بعض منتديات الشبكة، وقد بدت
حينهما فكرة غريبة وغ  معقولة، ح    لثباتا بعد ثنت انوات من  لكه )انعود لليهما   فقرة الروابط( 

هذا الكتاب ل  ينسف جزءا من اسااي  اقنتشرة، فإاه يعلك أك،ثر فعالية   السيو، فلن تضيع وقتك على
تقنيات ج تميد بشيء وقد تضرك أحيااا، واتكز على ما يهمم وينمعه

انتحدت أيضا عن بعض التقنيات الضارة واحظورة م،ثل الروابط السامة )جوجل بولينغ( وبعض تقنيات السيو
اساود، هذه التقنيات وضعتهما من باب العلم بالشيء وأاا بريء من أي ااتخدام ايء لاه 

لمن هذا الكتاب
عمليا هذا الكتاب لكل اقهمتمي بالسيوه مع  لك من اقهمم أن تتذكر أاه ليس كتابا يشرح لك السيو من البداية،

قد يكون أك،ثر فائدة لشأخاص الذين لديهمم بعض اقعرفة البسيطة بالسيوه
لن كنت مبتدئا فلن تعدم المائدة منه، حيث أن هذا الكتاب ايمنحك فهمما واضحا لطبيعة السيو، بعد  لك
ةكنك أن تبحث عن كتاب أو درس أك،ثر تقدما وتمصينه و اإمتياز الذي ايكون لديك حينهما أن الك،ث  من
التقنيات ال  اتجدها   تلك الدروس اتعلم حقيقتهما، واتملك القدرة على التمييز بي ما هو مميد وبي ما
هو مضيعة للوقته أضف ل   لك أاك اتمهمم الك،ث  من اقصطلحات التقنية اقستخدمة   عا  السيو، وهذا

ايوفر عليك الك،ث  من الوقت جحقا ) صدق    هذا (ه 
هذا الكتاب فريد   بابه، فهمو ليس مرد جئحة للتقنيات ال  يُمتي لن يبقتهما أن يقمز موقعك أو موقع زبواك
ل  اققدمة، هذا الكتاب بينما ياول أن يْمِصل بي اسااي  واققائق ايجعلك تلقائيا تتعلم يرق جديدة أو
تبتعد عن تقنيات غ  صاقة تعودت أن تستخدمهما، وبكل تربة ادراهما ونللهما ايتحسن فهممك لطريقة عمل

مركات البحث و راا يشجعك على أن تمكر   لجراء تاربك الاصة لججابة على اسائلة ال  ج تد لا
جوابا، وهذا ايجعلك ج أك   اققدمةه 

بالنسبة للخباء فسيجدون   هذا الكتاب ما يماجئهمم، ساه يعتمد  آخر اقستجدات   عا  السيو، حيث أن
ه2016أو  2017معظم التجارب والدرااات اقوجودة فيه تنتمي ل  انة 
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 أيضا هذا الكتاب ايكون  ا فائدة كب ة لشأخاص الذين يعملون لوحدهم   مال السيو وكذلك للشركات
الصغ ة - ثنثة أأخاص أو أقل – وال  عادة ما تد صعوبة   تتبع  آخر مستجدات السيوه 

لماذا هذا الكتاب

السؤال انن هو: قا ا أقرأ هذا الكتاب ؟ جوا  لك هو أاك ُمسلحا باقعارف ال  اتأخذها من هذا الكتاب، 
لن تد صعوبة   لتقان السيو   وقت قص ، فستتعلم تلقائيا الك،ث  من التقنيات اقميدة، كما اتمهمم الك،ث  من

اقصطلحات التقنيةه ومهمما كان الكتاب الذي اتقرؤه بعده أو التدوينات ال  اتطالعهما فليس لدي أك  
أاك اتنظر أحيااا لبعض التقنيات ال  ينصحون اا وتقول: هذا خطأ، هذه التقنية   تعد تعمل منذ زمنه أو قد

تقول أن هنالك تارب تتعاري مع ما يدعيه هؤجء، وقد تبحث أو تري تارب بنمسك وت،ثبت خطأهمه لن
متغير تجريبيالسيو علم حدت هذا فقد نحُت ل ن   مرادي من هذا الكتاب، وهو ببساية أن أبي لك أن 

هباستمرار
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انناقش   هذه اققدمة بعض اقماهيم اقهممة ال  اتساعداا على فهمم أفضل للسيو، كما انلقي اظرة اريعة
على أهم ثنت خوارزميات تعتمدها جوجله

الرتباط و السببية
اجرتباط )أو معامل اجرتباط( هو العنقة الطية والتزامنية ال  تربط بي متغ ين أو مقدارين، م،ثل العنقة بي

الطلب على العة ما و بي اعرهاه أو العنقة بي قسوة اقناخ و بي الزيادة   ااتهمنك الكهمرباءه
هنالك اوعان من عنقات اجرتباط، السل  واإيا :

الرتباط اليجابي
 هو اجرتباط الذي يصف العنقة بي متغ ين يتغ ان   امس اجتاه، أي أنما يرتمعان معا أو ينخمضان معه

اق،ثال التا، يوضح اسمره

 العنقة بي التلوت واجحتباس اقراري:
هنالك جدل وااع حول مسببات اجحتباس اقراري، فمي حي يرى أك،ثر العلماء أن اببه التلوت الناجم عن

اجاتخدام اقمرط للمحروقات، يرى فريق  آخر أْن ج عنقة بي اسمرينه
 )يُقاسco2 الطريقة اسفضل للتحقق من هذا اسمر هو درااة مدى اجرتباط بي تركيز ثان أكسيد الكربون

وبي متواط اقرارة الكلية لشريه   كل مليون جزيئة هواء( co2بعدد جزيئات 
اقبيان التا، يوضح العنقة بي اققدارينه



9

اقبيان يوضح أاه مع ارتماف تركيز ثان أكسيد الكربون   الواء ترتمع حرارة اسريه هذا النوف من العنقات
يسمى اجرتباط اإيا ، سن اققدارين اقرتبطي يتغ ان   امس اجتاه،   هذه اقالة يرتمعان معا وبوت ة

واحدةه

هنالك أم،ثلة ك،ث ة على اجرتباط اإيا  فم،ثن:
 كلما زاد عدد السجائر اقدخنة كلما ارتمع احتمال اإصابة بسريان الرئةه•
اسأخاص اسيول يكواون أثقله•
كلما ارتمعت درجة اقرارة كلما زادت مبيعات اق،ثلجاته•
كلما كان عدد اكان دولة ما أكب كلما كان اقتصادها أكبه•
كلما كاات درجة اقرارة أقل كلما كاات ارعة الزيئات أقله•
ههه•

الرتباط السلبي
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هي العنقة ال  تصف اجرتباط بي متغ ين يتغ ان   اتاهي متعاكسي، فإ ا ارتمعت قيمة أحدهاا انمضت
قيمة انخر، والعكس بالعكسه

م،ثال على اجرتباط السل ه

العنقة بي الكمية والسعر:
الميع يعلم أاه كلما ك،ثرت كمية العة ما   السوق مع بقاء الطلب عليهما ثابتا كلما انمض نن تلك السلعةه

اقبيان التا، يوضح العنقة ال  تربط الكمية اقعروضة مع السعر )مع افتاي ثبات الطلب(ه

هذا النوف من اجرتباط ُيصنف على أاه ال ، أي أن اقتغ ين هنا )الكمية والسعر( يتغ ان   اتاهي
متعاكسي، فكلما ارتمعت الكمية اقعروضة ينخمض ال،ثمنه

هنالك العديد من اسم،ثلة على اإرتباط السل ، وهذه بعضهما:
كلما ارتمعت اسبة التلقيح   بلد ما كلما انمضت اسبة اقصابي بشلل اسيمال    لك البلده•
كلما ارتمع تزون الوجيات اقتحدة اسمريكية من النمط كلما انمضت أاعار احروقاته•
كلما انمض الدوجر كلما ارتمعت قيمة الذهبه•
كلما كاات اسبة اسمية أقل كلما كان اجقتصاد أقوىه•
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ههه•

الرتباط ل يستلزم السببية
من اقغالطات الشائعة أن ارتباط مقدارين هو دليل على أن أحدهاا ابب لخخر، وهو أمر غ  صحيح دائماه

قد توجد عنقة السببية أحيااا، كما هو اقال   م،ثا، اجحتباس اقراري و كذلك عنقة الكمية بالسعره
 فمي اق،ثال اسول ااتطاف العلماء أن يدوا تمس ا علميا للعنقة السببية بي تركيز ثان أكسيد الكربون وحرارة
اسري، سن ثان أكسيد الكربون من الغازات الدفيئة ال  تبس اقرارة   الو، ومع زيادة تركيزه   الواء ترتمع
درجة اقرارة الكلية لشري وهو ما يؤدي بدوره ل   وبان الليد القط  مررا بذلك منيي اسينان من ثان

أكسيد الكربون احتجز   الليد فيزداد تركيزه   الواء وهو ما يرفع اقرارة أك،ثر ومع ازدياد ااتهمنك احروقات
من قبل اإاسان تستمر هذه الدائرة وتستمر حرارة اسري   اجرتمافه 

  اق،ثال ال،ثان، عنقة السببية بي السعر والكمية اقعروضة أك،ثر بساية، فالميع يعلم أاه كلما زادت وفرة منتوج
ما كلما قلت قيمته عند الناسه

لكن هنالك باققابل حاجت يكون هنالك ارتباط وثيق بي مقدارين دون أن تكون بينهمما أي عنقة اببيةه
وانضرب م،ثن لذلكه

ن يسبب الطلقا السنّمنْ
من اسم،ثلة الطريمة ال  يوردها العلماء للتدليل على أن اإرتباط ج يستلزم السببية هي ظاهرة ُاجلت   لحدى
وجيات أمريكا، حيث جحظوا أن اسبة الطنق ترتبط ارتبايا وثيقا ثجم ااتهمنك السمن من قبل اسار كما

يوضح اقبيانه
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رغم أن اقبيان يبي ارتبايا يكاد يكون متطابقا بي الظاهرتي لج أاه ج أحد ترأ على القول بأن السمن يسبب
الطنق، ولاا ُعزي اسمر ل  اقصادفةه

ح  لو علمنا بوجود عنقة اببية بي مقدارين أو ظاهرتي فستواجهمنا بعض اإأكاليات م،ثل:

أي اممرين يسبب الخخر ؟
على ابيل اق،ثال، ُوجد أن هنالك ارتباط بي اإدمان على اقخدرات واسمراي النمسية، لكن كن الظاهرتي قد
تكون اببا لشخرى، فراا يسبب تعايي اقخدرات اسمراي النمسية، أو أن اقرضى النمسيي هم أك،ثر قابلية

لجدمان على اقخدرات، أو أنم ااتخدموا   البداية بعض العقاق  للعنج   أدمنوا عليهما بعد  لكه المكرة هنا
أاه ح  بتسليمنا بوجود عنقة اببية بي اسمرين لج أانا لسنا متأكدين من اتاه هذه العنقة، اع  أي اسمرين

يسبب انخر ه
اسمر قد يصبح أك،ثر تعقيدا لن احتسبنا لمكااية أن تكون العنقة السببية مزدوجةه م،ثن   حالة اإرتباط بي

اإدمان واسمراي النمسية هنالك "اظرية بوابة اقخدرات" وال  تقول أن ااتخدام اقخدرات العادية م،ثل اقشيش
تدرات وعقارات أقوى، وهو ما يؤثر على الصحة النمسية،وغ ها، يؤدي   ك،ث  من اسحيان ل  ااتخدام 

والعكس كذلك، اقرضى النمسيون يستخدمون العقارات الطبية وال  بدورها تقودهم ل  تعايي أاواف أخرى من
اقخدراته فكن الظاهرتي تغذي اسخرىه

م،ثال  آخر على مشكل اتاه السببية هو اجرتباط بي الدخل والتعليم، فكما هو معروف اسأخاص اسك،ثر دخن
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اقمكن أن يكون التعليم اليد اببا   ارتمافلديهمم تكوين علمي أعلىه لكن اتاه السببية هنا غ  واضح، فمن 
الدخل سن أصحاب التعليم اسفضل يصلون على وظائف أفضل، أو قد يكون العكس، راا كان الدخل اليد

اسغنياء لديهمم فرصة أفضل للحصول على تعليم جيده اببا   التعليم اليد، سن 

السبب العميق
أحيااا تكون كن الظاهرين اتيجة لسبب  آخره

م،ثن، منذ المسينات، لوحظ ارتباط بي ارتماف تركيز ثان أكسيد الكربون   الواء و ارتماف اسبة السمنةه 
لكن ايكون من الطأ التسرف وااتنتاج أن ثان أكسيد الكربون يسبب السمنةه ولكن الصواب أن كن
 أك،ثرهco2الظاهرتي هاا اتيجة للتطور اقضاري، حيث مع تطور اقضارة والتمدن، يأكل الناس أك،ثر وينتجون 

وهو ما يؤدي ل  ارتباط الظاهرتي، ليس سن أحدهاا ابب لخخر، ولكن سن كليهمما اتيجة لسبب ثالثه
م،ثال  آخر، الدرااات أثبتت وجود ارتباط بي التدخي واريان الرئة،  مكا يوحي بأن التدخي يرفع احتمال

اإصابة اذا السريان، لكن أركات التبغ ترفض هذا اإاتنتاج، وتقول أن اإرتباط بي التدخي واريان الرئة
قد ُيمسر بعوامل أخرى، يقولون أن هنالك ارتباط بي التدخي والعيش   اقواضر ، كذلك هنالك ارتباط بي

العيش   اقواضر و تلوت الواء وتناول اسيعمة  ات اإضافات الكيميائية و أرب الكحول، وهذه اسمور هي
اقسؤولة عن السريان وليس التدخيه

خفاء علقة السببية
ليس من السهمل دائما لثبات وجود السببية، سنا قد تكون خمية وغامضةه

م،ثن، الدرااات أثبتت أن تناول اإفطار مرتبط بالنجاح   اقدراة لدى التنميذه و بعد التدقيق ُوجد أن السبب
خمي، حيث أن اسيمال الذين ج يتناولون اإفطار أك،ثر عرضة للتأخر والغياب عن اقدراة، وهو من مسببات
ضعف التحصيل الدراايه لضافة ل   لك، اسثات أثبتت أن اإفطار له تأث  ليا  على الوظائف الذهنية،

خصوصا التكيز والذاكرة، وهو ما ينعكس على أداء التنميذه
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   النهماية العنقة السببية هنا غامضة وغ  واضحة وج مؤكدةه

السؤال انن هو كيف ا،ثبت وجود العنقة
السببية ؟ 

البعض يرى أن هذا غ   مككن، وأن أقصى ما
ةكننا لثباته هو غياب العنقة السببيةه

اؤال تأكيد العنقة السببية معقد وصعب للغاية،
وهو من التحديات الكب ة خصوصا   قطاعي

الصحة العامة و الصناعات الصيدليةه
فم،ثن، الطريقة اسأهمر للتأكد من وجود عنقة
اببية بي دواء ما و تأث ه على اقرضى هو أخذ
مموعتي من الناس متماثلتي   كل النواحي
اقمكنة، و لعطاء لحدى اجموعتي الدواء قيد

التجربة دون لعطائه لشخرى،   يقاراون
اجموعتي فإن أظهمرت اجموعة ال  أخذت الدواء تطورات صحية معينة و  تظهمر تلك التطورات على اجموعة
اسخرى فهمذا دليل على وجود عنقة اببية بي  لك الدواء وبي تلك التطورات الصحية اواء كاات ليابية أو

البيةه

يوال الكتاب اندرس تارب تؤكد وجود ارتباط بي بعض اققادير، لذلك من اقهمم أن تدرك أن  لك ج يع 
دائما وجود عنقة اببيةه

جوجل
جوجل هي أكب مرك ثث، وتسيطر على حوا، ثل،ثي اوق البحث على الشبكة، لذلك انعطيهما اهتماما

خاصاه 

مفعول البلسيبو 
(  هو  أي لجراء عنجي وهاي ليس له أي تأث  Placebo البنايبو أو الُغمل )باإنليزية  

على الصحة وج يتوي على أي عناصر فعالة ه  البنايبو قد يكون على أكل دواء أو 
لجراءات عنجيةه

ممعول البنايبو هو التأثر اإيا  الذي يظهمر على صحة اسأخاص بعد أخذهم البنايبو ه 
هذا اقمعول هو أمر امسي باسااس ينتئ عن اعتقاد الشخص أن الدواء الذي تناوله ) والذي 

ج يعلم أاه بنايببو ( ايشميه ه وهذا اإعتقاد كاف ليؤثر   صحته ه
لتمادي ممعول البنايبو   تقوم أركات الصيدلة بتقسيم اقتطوعي لتجريب أدويتهما ل  

مموعتي   لحداهاا تأخذ العنج اققيقي واسخرى تأخد البنايبو   اذه الطريقة ينحظون 
تأث  ممعول البنايبو على اجموعة ال،ثااية ليحيدوه من اتائئ اجموعة اسو  ال  أخدت العنج 

 متطوعا و   اجموعة ال،ثااية 40اققيقي   م،ثن )للتبسيط فقط(  لن كان   اجموعة اسو  
 أأخاص من اجموعة ال،ثااية ُأموا من 5 متطوعا كذلك   ووجدوا بعد ناية التجربة أن 40

اقري   فسيعلمون أاه اتيجة ممعول البنايبو وايأخذواه بعي اإعتبار لتقييم اتائئ اجموعة 
 أخصا من اجموعة اسو  ايقوم القائمون على التجربة باحتساب 20اسو    م،ثن لن ُأمي 

 فقط من اقرضى أما المسة اإضافيون فقد ُأموا اتيجة ممعول البنايبو 15أن الدواء أثر   
كما هو اقال   اجموعة ال،ثااية ه

مفعول البلسيبو 
(  هو  أي لجراء عنجي وهاي ليس له أي تأث  Placebo البنايبو أو الُغمل )باإنليزية  

على الصحة وج يتوي على أي عناصر فعالة ه  البنايبو قد يكون على أكل دواء أو 
لجراءات عنجيةه

ممعول البنايبو هو التأثر اإيا  الذي يظهمر على صحة اسأخاص بعد أخذهم البنايبو ه 
هذا اقمعول هو أمر امسي باسااس ينتئ عن اعتقاد الشخص أن الدواء الذي تناوله ) والذي 

ج يعلم أاه بنايببو ( ايشميه ه وهذا اإعتقاد كاف ليؤثر   صحته ه
لتمادي ممعول البنايبو   تقوم أركات الصيدلة بتقسيم اقتطوعي لتجريب أدويتهما ل  

مموعتي   لحداهاا تأخذ العنج اققيقي واسخرى تأخد البنايبو   اذه الطريقة ينحظون 
تأث  ممعول البنايبو على اجموعة ال،ثااية ليحيدوه من اتائئ اجموعة اسو  ال  أخدت العنج 

 متطوعا و   اجموعة ال،ثااية 40اققيقي   م،ثن )للتبسيط فقط(  لن كان   اجموعة اسو  
 أأخاص من اجموعة ال،ثااية ُأموا من 5 متطوعا كذلك   ووجدوا بعد ناية التجربة أن 40

اقري   فسيعلمون أاه اتيجة ممعول البنايبو وايأخذواه بعي اإعتبار لتقييم اتائئ اجموعة 
 أخصا من اجموعة اسو  ايقوم القائمون على التجربة باحتساب 20اسو    م،ثن لن ُأمي 

 فقط من اقرضى أما المسة اإضافيون فقد ُأموا اتيجة ممعول البنايبو 15أن الدواء أثر   
كما هو اقال   اجموعة ال،ثااية ه
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لن أَُعّرف بوجل، سن توضيح الواضحات من الماضحات كما قالوا، ولكن انتحدت بعجالة عن أبرز
خوارزميات وتدي،ثات جوجل   السنوات اسخ ة، لضافة ل  معلومات أخرى لا عنقة اوضوف الكتابه
جوجل هي مور عمل كل متف   السيو، فن ةكن النجاح   هذا اجال دون اإاضباط لتعليماتا و

توصياتاهتاول جوجل ربط رواد الشبكة بأجود احتويات، عب ربط الكلمات اقمتاحية بالصمحات اقنئمة،
وتقدي احتوى اليد وتأخ  احتوى الرديءه حيث تضع جوجل اتائئ البحث وفق ترتيب معي، تدده

خوارزميات وعوامل ك،ث ةه ُتَطور جوجل خوارزمياتا و عواملهما بااتمرار قواكبة التغ ات ال  تطرأ على الشبكة
وكذلك قواجهمة ماوجت التنعب من أصحاب اقواقع الراغبي   اقصول على رتب متقدمة بطرق غ  أرعيةه
لذا يتغ  ترتيب اقواقع بشكل دائم، فتصعد مواقع وتنزل أخرى، تتغ  حدة التغ    ترتيب اقواقع على جوجل

، وهي ماولة منيقس جوجلمن يوم نخره لتكميم هذا التغ ، ظهمرت عدة قيااات   عا  السيو، أأهمرها 
موقع موز الرائد   عا  السيو لقياس أدة التغ ات ال  تطرأ على ترتيب اقواقع على جوجله حيث أاه كلما

ازدادت حدة التغ    التتيب على جوجل كلما كاات درجة الطقس أعلىه
تتغ  درجة الطقس من يوم نخر صعودا وازوجه و عادة ما تبلغ درجات الطقس  روتا بعد قيام جوجل

بتحدي،ثات كب ة على خوارزمياتاه 

ه فالتحدي،ثات اقتنحقة واقتسارعة*يعتقد بعض الباء أانا راا اتجه نو أكب تغ    التتيب   تاريخ جوجل 
ال  تريهما جوجل على خوارزمياتا، م،ثل باادا والطائر الطنان والبطريق وغ ها، لضافة ل  التحوجت   تقنيات
اإتصال و اجاتخدام اقتزايد للهمواتف   تصمح الشبكة، كل هذا ينذر بأن السنوات القادمة اتعرف توج كب ا

 الذي ُوصف بأاه صيف2016  عا  السيو، وقد بدأاا المس نار هذا التغ  منذ مدة، خصوصا بعد صيف 

http://www.wordstream.com/blog/ws/2017/01/09/seo-predictions
http://mozcast.com/
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حارق، لك،ثرة التحدي،ثات ال  قامت اا جوجله
ابب  آخر يعلنا اتنبأ ازيد من التحوجت مستقبن، وهي أن جوجل قلقة على مص هاه قد يبدو لك هذا غريبا،

فكيف لشركة عمنقة م،ثل جوجل أن تقلق على مص ها ؟ هنالك اببان على اسقل:
: تناقص معدجت النقر على اتائئ البحث ال  تقدمهما جوجل للباح،ثيه السبب امول

ميل أن لديك أركة، وأن اصف السلع أو الدمات ال  تقدمهما يرفضهما الزبائن، أن لن تشعر 
بالقلق، هذا بالضبط ما يدت لوجل، فمي حوا، اصف اسثات ال  ُترى على جوجل ج 

، وهذا غالبا دليل على أنم   يدوا ما *ينقر الباح،ثون على أي اتيجة أعطتهما لم جوجل 
يرضيهممه

على اسرجح أن جوجل اتعمل   السنوات القادمة على تصعيب عمل مت  السيو، اا   
 لك الذين يعملون بتقنيات مشروعة، سنا اتاهم على اسرجح مسؤولي مباأرين عن تدن 

معدل النقر على اتائجهما، و لك بتحايلهمم عليهما جحتنل ترتيب متقدم   اتائئ البحث، دون 
تقد  متوى جيد، وهو ما يبينه اجنماي اقستمر   معدل النقر والذي يعكس عدم رضى 

مستخدمي جوجل عن النتائئه 
لذلك ينبغي أن اكون مستعدين قا اتحمله جوجل للينا   للسنوات القادمةه

: أرااة اقنافسةهالسبب الثاني
تواجه جوجل مزيدا من اقنافسة اواء من مواقع م،ثل بايدو أو بينئ أو غ هاا، فرغم ايطرتا على 

حوا، ثل،ثي اوق البحث على اساتات، لج أن تعا، اسصوات اقنددة بسيااات جوجل 
اجحتكارية و اتامهما بالتجسس على مستخدميهما يضع عليهما مزيدا من الضغوطه

أيضا تنظر جوجل بعي القلق للتحالف اسخ  بي ميكرواوفت و 
فيسبوكه

أكب  كل هذا يدعم تكهمنات الباء الذين يرون أانا على أبواب 
موجة تغي    ترتيب اقواقع منذ تأايس جوجل، ومن اقهمم أن تكون 

جاهزا لاه

http://www.wordstream.com/blog/ws/2017/04/26/google-ranking-click-through-rate
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رقصة جوجل

 ك،ث ا ما ينحظ أصحاب اقواقع وخباء السيو أنم بعد القيام ثملة
لبناء روابط خلمية جديدة يبدأ ترتيب مواقعهمم   التذبذب، حيث

ينخمض   البداية قبل أن يتحسن ح  لو كاات تلك الروابط اللمية
 ات جودة عاليةه هذه الظاهرة تسمى " رقصة جوجل "ه

 هذه الظاهرة ليست مرتبطة بالضرورة ببناء الروابط، فقد يبدأ ترتيب
اقواقع بالتذبذب صعودا وهبويا بدون أي ابب معروف، بل قد

يدت هذا ح  لو   تقم بأي تغي    اقوقعه
أيضا لوحظ أن هذه الظاهرة تدت قبيل قيام جوجل بتحديث كب 

لوارزمياتاه
 يوما، منذ قظة بناء الروابط وح  لاتقرار التتيب النهمائي70يقدر البعض مدة الرقص اقرتبطة ببناء الروابط، بــ

للموقع على جوجله أما رقصة جوجل غ  اقرتبطة ببناء الروابط، وال  تدت غالبا بشكل تلقائي ومماجئ فهمي
ج تستمر أك،ثر من أابوف واحده

السؤال انن هو: ما ابب رقصة جوجل ؟

لماذا رقصة جوجل
هنالك عدة اظريات تمسر رقصة جوجل انعري بعضهما:

رقصة جوجل تستهمدف اقتنعبي بالروابط اللميةه فمن وجهمة اظر جوجل، لن حصْلَت على روابط•

رقصة جوجل
قبل عدة انوات ااُتخِدم مصطلح رقصة جوجل )باإنليزية 

google dance لجأارة ل  ظاهرة التغ  الماعي )
لتتيب اقواقع الناتئ عن تديث جوجل لمهمراهما   والذي 

كان يدت  آاذاك مرة كل عدة أاابيع ه 
اليوم ومع تطور عمل جوجل   صارت تدت فهمراهما يوميا 
تقريبا   واختمت تلك الظاهرة انن ه لكن اقصطلح ج يزال 
ُيستخدم لجأارة ل  ظاهرة  مكاثلة ه وهي ال  اقصدها هنا ه

رقصة جوجل
قبل عدة انوات ااُتخِدم مصطلح رقصة جوجل )باإنليزية 

google dance لجأارة ل  ظاهرة التغ  الماعي )
لتتيب اقواقع الناتئ عن تديث جوجل لمهمراهما   والذي 

كان يدت  آاذاك مرة كل عدة أاابيع ه 
اليوم ومع تطور عمل جوجل   صارت تدت فهمراهما يوميا 
تقريبا   واختمت تلك الظاهرة انن ه لكن اقصطلح ج يزال 
ُيستخدم لجأارة ل  ظاهرة  مكاثلة ه وهي ال  اقصدها هنا ه
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خلمية بشكل يبيعي فذلك يع  أاه لن يكون لك ايطرة عليهما، سنا ُوضعت من قبل أأخاص
 آخرين، راا ج تعرفهمم ح ، لكن بالنسبة للذين يشتون الروابط فإن لم ايطرة عليهما، اع  أنم
يستطيعون أن يطالبوا بإزالتهما لن أاؤواه لذلك فرقصة جوجل هي أأبه اصيدة للمتنعبيه ُممض

جوجل عن عمد ترتيب اقواقع ال  حصلت على روابط خلمية حدي،ثة   تنتظر ردة المعل، فإن   يدت
أيء وبقيت الروابط اللمية الديدة، اتتأكد جوجل من أنا روابط خلمية يبيعية، أما لن فزف

أصحاب اقوقع بتاجع ترتيبهمم واارعوا ل  حذف تلك الروابط اللمية، فسيكون هذ دلين على أنم
يتحكمون بتلك الروابط و أنا غ  يبيعيةه

يعتقد البعض أن جوجل تزرف قدرا من العشوائية   خوارزمياتا، ثيث يتغ  التتيب أحيااا بشكل•
عشوائي تاما، فيتحول موقع   اقرتبة ال،ثال،ثة م،ثن ل  الرتبة العاأرة أو العكس،   تراقب جوجل

لحصائيات اقستخدم، فإن جحظت أن الصمحة ال  تسن ترتيبهما االت رضى اقستخدمي و أعجبتهمم
أك،ثر من الصمحة ال  ُأخير ترتيبهما فقد تقرر جوجل اإبقاء عليهما

هناك بشكل دائمه
مصماة الروابط اقدي،ثة: يقول البعض أن رقصة جوجل ليست لج•

ِاتاجا قصماة الروابط اقدي،ثة ال  تعتمدها جوجل ) انعود ل  هذه
اقصماة جحقا (

ليس هنالك لةاف حول السبب اققيقي لرقصة جوجل، فراا كان أحد هذه اساباب أو ةيعهما أو ابب  آخر
غ  معروف، لكن اقهمم بالنسبة لنا أن انتبه ل  هذه الظاهرة، وأن اتذكر أنا يبيعية تام وتدت للجميعه

 

مصفاة الروابط الحديثة
هي مصماة أاشأتا جوجل سجل 
التقليل من قيمة الروابط اللمية 

اقدي،ثةه

مصفاة الروابط الحديثة
هي مصماة أاشأتا جوجل سجل 
التقليل من قيمة الروابط اللمية 

اقدي،ثةه
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خوارزميات جوجل
تسعى مركات البحث سن تدل الباح،ثي عن اقعلومات

اقناابة واحتويات اليدةه 
  البدايات اسو  حركات البحث، كاات اهملة
اجنداف، كان يكمي أحيااا أن تكتب الكلمات

metaاقمتاحية ال  تستهمدفهما   الوام 
keywordsلكي تقنع مركات البحث أن موقعك 

هو اساسب واسجدر بالرتبة اسو ه لقد كاات مركات
البحث غبية جداه

مع تطور مركات البحث، صارت أك،ثر كماءة   ضبط
اقخادعي و اقتنعبي، و هي تد يرقا جديدة لتمييز

اقواقع اليدة  ات احتوى اقنئم وعا، الودة من
اقواقع الرديئةه

تعتمد مركات البحث انن خوارزميات بالغة التعقيد،
تأخذ بعي اإعتبار مئات العوامل واقتغ اته
قبل عدة انوات كان يستغرق تديث جوجل
لوارزمياتا بضعة أاابيع وأحيااا بضعة أأهمره

و مع لينق جوجل كافيي، صارت الوارزميات ُتديت
عدة مرات   اليوم، حيث يُقدر عدد التحدي،ثات  

 تديث انويا، أك،ثرها ج تعلنه600الوقت اقا، بــ
جوجل رسياه

لكن عندما تقوم جوجل بتحديث كب ، تعطيه لسا  مكيزا، وحينهما ُين عا  السيو، فالميع يريد أن يمهمم هذا
التحديث الديد ويعرف كيف يستميد منهه

الخوارزميات
الوارزمية هي مموعة من الطوات الرياضية واقنطقية واقتسلسلة 
النزمة قل مشكلة ماه وسيت الوارزمية اذا اجام اسبة ل  

العا  أبو جعمر ممد بن مواى الوارزمي الذي ابتكرها   القرن 
التااع اقينديه الكلمة اقنتشرة   اللغات النتينية واسوروبية هي 

«algorithme و  اسصل كان معناها يقتصر على »
خوارزمية لتاكيب ثنثة فقط وهي: التسلسل واجختيار 

(selectionوالتكراره )

: تكون الوارزمية عبارة عن مموعة من التعليمات التسلسلالتسلسل
اقتسلسلة، هذه التعليمات قد تكون لما بسيطة أو من النوعي 

التالييه

: بعض اقشاكل ج ةكن حلهما بتسلسل بسيط اجختياراجختيار
للتعليمات، وقد تتاج ل  اختبار بعض الشروط وتنظر ل  اتيجة 
اجختبار، ل ا كاات النتيجة صحيحة تتبع مسار يوي تعليمات 

متسلسلة، ول ا كاات خايئة تتبع مسار  آخر تتلف من 
التعليماته هذه الطريقة هي ما تسمى اما  القرار أو اجختياره

التكرار: عند حل بعض اقشاكل ج بد من لعادة امس تسلسل 
الطوات عدد من اقراته وهذا ما يطلق عليه التكراره

ويكيبيديا

الخوارزميات
الوارزمية هي مموعة من الطوات الرياضية واقنطقية واقتسلسلة 
النزمة قل مشكلة ماه وسيت الوارزمية اذا اجام اسبة ل  

العا  أبو جعمر ممد بن مواى الوارزمي الذي ابتكرها   القرن 
التااع اقينديه الكلمة اقنتشرة   اللغات النتينية واسوروبية هي 

«algorithme و  اسصل كان معناها يقتصر على »
خوارزمية لتاكيب ثنثة فقط وهي: التسلسل واجختيار 

(selectionوالتكراره )

: تكون الوارزمية عبارة عن مموعة من التعليمات التسلسلالتسلسل
اقتسلسلة، هذه التعليمات قد تكون لما بسيطة أو من النوعي 

التالييه

: بعض اقشاكل ج ةكن حلهما بتسلسل بسيط اجختياراجختيار
للتعليمات، وقد تتاج ل  اختبار بعض الشروط وتنظر ل  اتيجة 
اجختبار، ل ا كاات النتيجة صحيحة تتبع مسار يوي تعليمات 

متسلسلة، ول ا كاات خايئة تتبع مسار  آخر تتلف من 
التعليماته هذه الطريقة هي ما تسمى اما  القرار أو اجختياره

التكرار: عند حل بعض اقشاكل ج بد من لعادة امس تسلسل 
الطوات عدد من اقراته وهذا ما يطلق عليه التكراره

ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
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  السنوات اسخ ة حدثت ثنت تدي،ثات كب ة أثرت   السيو وهي جوجل باادا و بطريق جوجل والطائر
الطنانه

جوجل باندا

ه وهي أحد أكب التحدي،ثات2011 من فباير انة 23 جوجل أيلقت باادا   
ال  قامت اا جوجل يوال تارخهماه

تأخذ جوجل باادا جودة احتوى بعي اجعتبار   تصنيمهما للمواقع، حيث تدفع
اقواقع  ات الودة العالية نو اققدمة وتعاقب اقواقع  ات احتوى الرديئه

جوجل باادا جاءت كردة فعل على ما يسمى مصااع احتوى، وهي مواقع تنشر
كميات كب ة من احتوى الرديء واقسروق وتصل به على مراتب متقدمةه

هاحتوى اليديسأل الك،ث ون كيف يتجنبون عقوبات باادا، والواب ببساية هو 

البطريق

على خنف باادا يتعامل تديث البطريق حصريا مع الروابطه حيث يعاقب اقواقع
ال  تب  روابط ايئةه

ليس عليك القلق من البطريق ما دمت تب  الروابط اللمية بالطريقة الصحيحةه
والطريقة اق،ثلى لمعل  لك هي أن يضع الناس روابط قوقعك بشكل يبيعي، وهو ما

ج ةكن أن يدت ما   يكن موقعك يستحق  لكه
انتحدت جحقا عن اسااي  اقرتبطة بالروابط و انحاول المصل بي اققيقة والوهم، كما انتطرق ل  بعض

واائل التعامل مع عقوبات البطريقه
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 الطائر الطنان

على عكس بقية الوارزميات، الطائر الطنان ليس خوارزمية تستهمدف معاقبة اقواقع اقتنعبة،
بل هو تديث داخلي يستهمدف أاااا تطوير عمل بقية الوارزميات وتسي قدرة جوجل

على فهمم مراد الباح،ثيه

كيف تنشأ امساطير
تنشأ اسااي  بطرق عديدة، بعضهما اتيجة لطبيعة اإاسان وبعضهما اتيجة لطبيعة مركات البحثه

هذه أهم أاباب اشوء اسااي ه

الرتباط والسببية
تولد اسااي  عندما خلط الناس بي اجرتباط والسببية، وعندما يقمزون ل  اجاتنتاجات دون أدلة قويةه

كما قلنا اابقا اجرتباط ج يستلزم السببية، و الْلط بي اسمرين يؤدي ل  ااتناجات خايئة، فم،ثن جوجل
أعلنت بوضوح أنا ج تأخذ لحصائيات تربة اقستخدم بعي اجعتبار   عوامل التتيب، مع  لك بعض

التجارب ت،ثبت أن هنالك لرتبايا بي تلك اإحصائيات وبي التتيب على جوجل، هذا اسمر دفع البعض ل 
اجاتنتاج بأن جوجل تكذب وتضلل الناسه وهو ااتنتاج ليس صحيحا بالضرورة، سن اجرتباط هنا ج يع  أن
لحصائيات اقستخدم اليدة اتعطيك ترتيبا أفضل، بل التمس  اسقرب هو أن هذا اجرتباط ااتئ عن ابب
أعمق، وهو   هذه اقالة، اجحتافية، سن الذي يصنع موقعا يتمتع بتجربة مستخدم جيدة ج بد أاه يتقن ما
يمعله، فتجربة مستخدم جيدة تع  أن اقوقع له تصميم جذاب و يتضمن متوى جيدا و يتمتع بسرعة تميل
جيدة، لذلك فـأغلب الظن أن امس الشخص الذي أنز كل هذا قد اعت  كذلك بالسيو وبناء الروابط وأراء

اإعناات وأَخذ بكل أاباب النجاح، وبالتا، ارتباط اسمرين ااتئ عن احتافية صاحب اقوقعه
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تطور محركات البحث
مركات البحث َتدت خوارزمياتا بااتمرار، و كل تديث قد يغ  قواعد اللعبة، ويعل بعض التقنيات ال 

كاات فعالة غ  مميدة، بل وضارة أحيااا، كما حدت بعد لينق جوجل لوارزمية البطريق ال  جعلت التقنيات
التقليدية لبناء الروابط مضرة بأصحاااه

اقشكل أن الناس ج يتماعلون مع تلك التحدي،ثات دائما بالطريقة اقناابة وج بالسرعة الكافية، فتجد أن البعض
يستمر بالعمل وبنشر الطرق القدةة ال    تعد فعالةه وهكذا تتحول تلك التقنيات ال  كاات يوما جيدة ل 

أااي  ضارة أو غ  اافعة   افضل اسحواله

أساطير تلد أساطيرا
انأ، على حاجت حيث يتم لثبات بعض اسااي  بوااطة أااي  أخرى، م،ثن انجد أن من اسدلة ال 

يقدمهما بعض خباء السيو على صحة أاطورة الصندوق الرملي هي أاطورة أخرى وهي مصماة جوجل للروابط
اقدي،ثةه منهمجي هو أا  أرد م،ثل هذه اسااي ، ساه ج مع  بأن ا،ثبت صحة أيء مشكوك فيه بأدلة مشكوك

فيهماه
  حاجت أخرى ُتب  أااي  على أااي ، م،ثل أاطورة أن ك،ثافة الكلمات اقمتاحية من عوامل التتيب، وال 
  تكن يوما و ج أظنهما اتكون يوما من عوامل التتيب )ساباب رياضياتية ثتة كما أثبت اتيمان و كارين  

 (، لكن العجيب   اسمر أنم   يكتموا اذه اساطورة بل بنَـْو عليهما و أضافوا ما سوه*السبعينات وال،ثمااينات 
الك،ثافة اق،ثالية، وهي بزعمهمم الك،ثافة ال  تبهما جوجل )انعود جحقا لذه اساطورة(ه

الإرار
كما يقول رااد فيسكن، وهو أحد الرائدين   مال السيو، أن بعضهمم يصر على صحة بعض التقنيات لن ابق
و أجع عليهما   مؤتر أو مدواة أو كتاب، ح  لو ثبت له خطأها، لكي يمظ ماء وجهمه، خصوصا لن كان

 موظما   أركة فن يريد أن يبدو بصورة ايئة أمام رئيسهه

رقصة جوجل
عندما ينزل ترتيب اقوقع بسبب رقصة جوجل يهملع الناس ويبدؤون بإجراء التغي ات بسرعة ججل التعا ، وبعد

https://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/okapi-bm25-a-non-binary-model-1.html
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زوال تأث  رقصة جوجل وارتماف ترتيب اقوقع، يظنون أن التغي ات ال  أجروها هي ال  ااعدت مواقعهمم فتنشأ
اسااي ه 

 مصفاة الروابط الجديدة و الصندوقا الرملي
هذا يريف بعض الشيء، سانا امسر وجود اسااي    السيو بأاطورتي من أااي  السيوه

جوجل خرساء
ما فسح اجال لنشوء وازدهار اسااي    السيو هو ايااة جوجل، جوجل غ  معروفة باامتاحهما و تماعلهما مع

عا  السيو، فن تبذل أي مهمود ُيذكر لتوضيح حقيقة تلك اسااي ه

التحقيق الجنائي
التحقيق النائي هو فن كشف اساباب ال  أدت ل  وقوف موقعك تت يائلة عقوبات جوجل، اواء انلية أو

اليدويةه وهي مهممة معقدة، وج يوجد ضمااات لنجاحهماه
معظم العقوبات تكون على خلمية بناء الروابط بطريقة غ  مشروعة، لذا يركز التحقيق النائي على الروابطه

 مسح الك،ث  من اقواقع من صمحات النتائئ، و مع تطور2012عندما ظهمر بطريق جوجل سول مرة انة 
البطريق أصبح أك،ثر أرااة وتعقيدا، فلم يعد يعاقب فقط على الروابط السامة والسيئة وحسب، بل هو يتحقق

من أنا روابط يبيعية   تُنشأ فقط سجل تسي التتيب، فصار يلل اقنقورات وبقية البياااته 
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علي تسجيل موقعي في جوجل ه1

عندما تبحث على جوجل، فأات   حقيقة
اسمر ج تبحث   الشبكة مباأرة، ولاا تبحث
  فهمرس جوجل، الذي يتوي البيااات ال 

ةعتهما جوجل بوااطة برةجات تسمى
 ه تبدأ هذهأو عنيكبات جوجل جوجلبوت

العنيكبات بالتنقيب   عدة صمحات،   تتتبيع
الروابط اقوجودة فيهما لتنقب   الصمحات ال 

تدل عليهما تلك الروابط،  من جديد تتتبيع
الروابط اقوجودة عليهما وتنقب فيهما، وهكذا

دواليك، ل  أن تمهمرس مقدارا كب ا من الشبكةه
فكرة أن عليك التسجيل   جوجل ح  تظهمر

  اتائئ البحث ليس لا أي مع ه
 تسجيل موقعك مباأرة   قوائم مركات البحث، لج أن هذه احركات قادرة على ليادةكنكرغم أاه 

موقعك على اي حالهالعنيكبات اتجد موقعك وتمهمراه، لذلك ج تقلق من فكرة أن عليك لخطار

جوجلبوت
( هو براامئ تتبع زحف Googlebotلن جوجلبوت )باإنليزية 

 )ويطلق عليه   بعض اسحيان أيًضا اام Googleالويب من 
 من Googlebot"العنكبوت"(ه الزحف هو عملية يكتشف 

خنلا الصمحات الديدة أو ال  يتم تدي،ثهما ليضيمهما ل  فهمرس 
Googleه

ونن استخدم    لك مموعة ضخمة من أجهمزة الكمبيوتر 
للبحث عن )أو "الزحف ل "( مليارات الصمحات على الويب 

 خوارزمية: حيث تدد برامئ Googlebotوجلبهماه ويستخدم 
الكمبيوتر اقواقع ال  يتم الزحف لليهما وعدد مرات عملية الزحف 

وعدد الصمحات ال  يتم جلبهما من كل موقعه
دليل جوجل

جوجلبوت
( هو براامئ تتبع زحف Googlebotلن جوجلبوت )باإنليزية 

 )ويطلق عليه   بعض اسحيان أيًضا اام Googleالويب من 
 من Googlebot"العنكبوت"(ه الزحف هو عملية يكتشف 

خنلا الصمحات الديدة أو ال  يتم تدي،ثهما ليضيمهما ل  فهمرس 
Googleه

ونن استخدم    لك مموعة ضخمة من أجهمزة الكمبيوتر 
للبحث عن )أو "الزحف ل "( مليارات الصمحات على الويب 

 خوارزمية: حيث تدد برامئ Googlebotوجلبهماه ويستخدم 
الكمبيوتر اقواقع ال  يتم الزحف لليهما وعدد مرات عملية الزحف 

وعدد الصمحات ال  يتم جلبهما من كل موقعه
دليل جوجل

https://support.google.com/webmasters/answer/182072?hl=ar
https://support.google.com/webmasters/answer/182072?hl=ar
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جوجل عن موقعكه 
على العموم ةكنك التحقق من أن موقعك تزن   فهمرس جوجل بإجراء البحث التا،:

site:example.com

 ة،ثل اام اطاق موقعكه example.comحيث 

ههذا الرابطلكن   اقاجت النادرة ال  ج تد فيهما موقعك   فهمرس جوجل ةكنك تسجيله يدويا عب 

اممن ليس مهما في السيو:.2
هل جحظت أن بعض اقواقع ال  تزورها تبدأ عناوينهما بـ    "

http" بينما تبدأ أخرى بـ "https كذلك" ؟ راا جحظت
" يظهمر   اقواقع ال  تتطلب لعطاء بياااتsأن اقرف الزائد "

حسااة، م،ثل بيااات رصيدك البنكيه
" يع  أن اتصالك باقوقع مشمر ح  ج يتمكن القراصنة من التعريsبإختصار، اقرف الزائد "

"هSSL تسمى "النظام التقنية ال  يقوم عليهما هذا ولبياااتك، 
" بعي اإعتبارهhttps ، أعلنت جوجل أنا بدأت بأخذ "2014  غشت من انة 
" كان قليل اسهاية، حيث   يكن يؤثر لج   أقل من واحد   اقئة منhttpsقبل حوا، العام، "

 أعلنت جوجل أن متصمحهما كروم ايسم كل اقواقع ال  تعتمد2016البحوت على جوجله لكن انة 
"http ه هذا ليس لج بداية خطة بعيدة2017 وهذا ابتداءا من بداية "قد تكون غير آمنة"" على أنا

" غ   آمنةهhttpاقدى جعتبار كل مواقع "
" على التتيب   جوجل أجرى فريق ايوكنري  التجربة التاليةه httpsقعرفة حجم تأث  "

" على الترتيب في جوجلhttpsدراسة لمدى تأثير " 
21/11/2014 ح  10/08/2014من تاريخ التجربة  

SSL
اإتصال بي تقنية امنية تقوم على تشم  

الادم و اقتصمح ه ثيث تبقى البيااات 
اقتبادلة بينهمما  آمنةه

SSL
اإتصال بي تقنية امنية تقوم على تشم  

الادم و اقتصمح ه ثيث تبقى البيااات 
اقتبادلة بينهمما  آمنةه

http://www.google.com/submityourcontent/
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" على الترتيب في جوجلhttpsدراسة لمدى تأثير " 
هنامن  رابط التجربة  

 اطاقا قبل218000 كلمة ممتاحية و 50000التجربة هات درااة التتيب اقتعلق بـ    التجربة 
ه2014ااطنق العمل بالنظام الديد، والذي حددت جوجل تارخه   السابع من غشت 

 ترتيبهماالتغ ات الطارئة علىالمريق تتبع اقواقع ال  تولت ل  النظام انمن، وراقبهما قعرفة 
بعد التحوله 

مدةخنل " https منهما ل  "630 موضوف الدرااة، تول 218000من بي اقواقع الــ 
التجربةه

"هhttpsاقبيان التا، يبي معدل التغ ات   ترتيب اقواقع ال  تولت ل  "

" خمض ترتيب تلك اقواقع لبضعة أاابيعhttpsكما هو واضح من اقبيان، التحول ل  "
قبل أن يعود التتيب ل  الوضع اسصليه

https://www.stonetemple.com/how-strong-is-https-as-a-ranking-factor/
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" على الترتيب في جوجلhttpsدراسة لمدى تأثير " 
أول أيء يستعي اإاتباه   اتائئ هذه التجربة أاه، هو التذبذب   ترتيب اقواقع ال تحليل التجربة:

خنل اسابوعي اقواليي للتحول، قبل أن تعود تدرييا" httpsتولت ل  النظام انمن "
هل  التتيب اسصلي 

هذا التذبذب   التتيب أائع جدا بعد كل تديث لوجل، ويكاد ُينحظ   كل التجارب
ال  اندراهما   هذا الكتابه التمس  اسقرب ل  هذه الظاهرة هي رقصة جوجل )راجع

المقرة اسو (ه
بعد اتة أاابيع ااتقرت اقواقع   تتيبهما اسصليه

" قد يكون مكلما، كما أاه لن ينمع ترتيب موقعك ك،ث ا كما بينت التجربة، لذلكhttpsالتحول ل  "
عليك أن تدرس اسمر جيدا قبل اما  أي قراره لن   يكن موقعك يتضمن معامنت مالية، أو يتعامل
مع بيااات حسااة أو خاصة فقد يكون اسفضل أن توجه اات،ثمارك وجهمدك ل  أمور أخرى، كبناء

احتوى م،ثنه

جوجل هي كل ما يهم:.3
 ٪ من اوق البحث،66راا تسيطر جوجل على أك،ثر من 

 م،ثن تتعاظمه بينئ هي م،ثال جيد علىبينئلكن حصة 
مركات ثث تعمل بطريقة تتلمة عن جوجل وتقق ناحا
جيدا، فهمي م،ثن تعطي قيمة أقل للراوبط اللمية مقاراة

بوجل،وتتم أك،ثر لتجربة اقستخدم ومعدل النقر وكذلك
التماعل اإجتماعيه  

لن كنت ترغب   اإاتمادة القصوى فعليك أن تأخذ بعي
ه وهي على التوا، جوجلال،ثنت مركات ثث الكبىاإعتبار 

  بينئ   ياهوه 

معدل النقر
اسبة توضيح عدد اقرات ال  ينقر فيهما 
اقستخدمون على لعنن أو رابط بعد 

مشاهدتهه وةكن ااتخدام اسبة النقر ل  
الظهمور لقياس مستوى أداء كلماتك 

الرئيسية ولعنااتكه
اسبة النقر ل  الظهمور هي عدد النقرات 
ال  يتلقاها لعناك أو رابطك مقسوًما 

على عدد مرات ظهمورها: النقرات ÷ مرات 
اسبة النقر ل  الظهموره على الظهمور = 

 اقرات 5ابيل اق،ثال، ل ا تلقى لعناك 
 مرة ظهمور، فإن اسبة النقر ل  1000و

%   هذه اقالةه5ه0الظهمور تساوي 
دليل جوجل

معدل النقر
اسبة توضيح عدد اقرات ال  ينقر فيهما 
اقستخدمون على لعنن أو رابط بعد 

مشاهدتهه وةكن ااتخدام اسبة النقر ل  
الظهمور لقياس مستوى أداء كلماتك 

الرئيسية ولعنااتكه
اسبة النقر ل  الظهمور هي عدد النقرات 
ال  يتلقاها لعناك أو رابطك مقسوًما 

على عدد مرات ظهمورها: النقرات ÷ مرات 
اسبة النقر ل  الظهموره على الظهمور = 

 اقرات 5ابيل اق،ثال، ل ا تلقى لعناك 
 مرة ظهمور، فإن اسبة النقر ل  1000و

%   هذه اقالةه5ه0الظهمور تساوي 
دليل جوجل

https://searchenginewatch.com/2016/08/08/what-are-the-top-10-most-popular-search-engines/
https://www.bing.com/
https://support.google.com/adwords/answer/2615875?hl=ar
https://support.google.com/adwords/answer/2615875?hl=ar
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السيو يتمحور حول الترتيب فقط: ه4
 أاا على يقي من أن وجهمك قد اصطدم مرارا بإعناات من قبيل " اضمن أن نعل موقعك اسول على

"هلكن ج يقولون أبدا   ما ا، بدل الوس بالتتيب، كن مميدا – وحينذاك القراء ايجلبون لكجوجل
اقزيد من الزوار سنم ايتناقلون متواكه

رغم أن هنالك ترابطا وثيقا بي ترتيب اقوقع   مركات البحث وعدد الزياراته فالتتيب ليس هدفا ثد
 اتهه

الدرااات ال  أجريت حول الوك رواد الشبكة أظهمرت أن الباح،ثي يمضلون النتائئ ال  تظهمر  
اسعلى، خصوصا ال،ثنثة اسوائله لكن اسمور تتغ ، فمع لرفاق مركات البحث ققتطمات من متويات

الصمحات مباأرة، الصمحات السملى بدأت تصل على زيارات أك،ثر من  ي قبله
اظريا، من اقمكن أن يكون ترتيبك جيدا، وتصل على القناي  منساه التتيب ج يضمن النجاحه 

الزيارات، وج ت  مع  لك فلسا واحداه وهذه بعض اساباب:
ه   اققيقة هذا أائعباحتوى الذي تقدمه ليست  ات عنقة ممتاحيةحاولت أن تسك بكلمات   - 

جدا، البعض ياول حشو اكب عدد  مككن من الكلمات اقمتاحية   صمحات موقعه، تنب هذا اسمر،
واخت الكلمات بعناية ودقةه

  - الوصف الذي يظهمر   اتائئ البحث ليس جذاباه اققتطمات ال  تظهمرها مركات البحث عن
(هmeta tagموقعك تعطي حة عن احتوى الذي تقدمه، لذلك من اقهمم أن تتم بوام الوصف ) 

اققياس اققيقي للنجاح ليس التتيب ولكن اسرباح والتأث    الناسه ناح أركات السيو ج ينبغي أن
ُختزل   دفع ترتيبك ل  اسمامه فبعض الكلمات اقمتاحية أفضل من غ ها   تويل الزيارات ل  أرباحه
أركة ايو تعل موقعك   الرتبة العاأرة لكلمة "أريد أراء دراجة" أفضل من أركة تعل موقعك  
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الرتبه اسوَ  لكلمة "من اسفضل الكنب أم القطط"ه

ضعف التخطيط التسويقيهابب  آخر هو -  
هذا اقوقع ختص   اقاورائيات والظواهر الغامضة، ه  paranormalarabia    م،ثال على  لك موقع

ُيعتب متوى هذا اقوقع اسفضل عربيا   مال مصصه كما أاه يتل الرتبة اسو  على جوجل لك،ث  من
الكلمات اقمتاحيةه لكن، ورغم ك،ثرة اإقبال عليه، لج أاه أبه متوقف منذ أك،ثر من انة، ساباب مالية

على اسرجحه
هذا اقوقع هو م،ثال حي على اوء التدب  وعلى ضعف السيااة التسويقية ، ل  أاه عجز عن تويل

الزيارات ل  أرباح، بسبب ضعف ايااته التسويقية، فم،ثن   يعري على زواره خيار اإأتاك، وبالتا،
حرم امسه من قاعد بيااات بريدية ضخمة كاات اتج  له أرباحا على اقدى البعيد، أيضا   يستغل

اقوقع أغف الك،ث ين بالظواهر الغامضة ويُنشئ متجرا لبيع اقستلزمات ال  تبحث عنهما هذه الشرية م،ثل
الكام ات و الراصدات الصوتية وغ ها، لضافة ل  غياب أي أكل من أأكال اإعنااته النتيجة
الطبيعية لذلك أن اقوقع   يستطع اإاتمرار، رغم احتوى العا، الودة الذي يقدمه ورغم ترتيبه اليد

على مركات البحث وكذلك ك،ثرة الزياراته

أاا ج أقول أن التتيب ليس مهمما، بل أقول أاه لن يميدك لن   تكن لديك ايااة تسويقية فعالةه

الصفحة الرئيسية ينبغي أن تكون غنية بالمحتوى: ه5
فكر   صمحتك الرئيسية كبوابة قشروعكه لنا فرصتك لتتك ااطباعا لدى القراءه فراا قيمتك   تقدي

البساية، و  هذه اقالة، صمحة تسجيل بسيطة قد تكون كافيةه
الصمحة الرئيسية ينبغي أن تتضمن متويات مناابة تكون كافية وأافيةه ثيث تكون يويلة كماية لتعرف
بك و بعملك وخدماتك، و ليس اك،ثر من هذاه فالزوار ينبغي أن يطلعوا على خدماتك دون لرباك بك،ثرة

احتويات غ  الضروريةه

http://www.paranormalarabia.com/
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كلما كثرت الصفحات كان افضل: ه6
  اقاضي، كان السيو يقتصر على التنعب بالبيااات والكلمات اقمتاحية لتحسي التتيب   مركات

 ليس الكميةوالبحثه لكن اسمور تتغ  انن، فقد صار السيو اقديث يتمحور حول لضافة الودة 
وحسبه

هكظن البعض أن اقزيد من الصمحات تع  مزيدا من الزيارات قوقعي
  اقاضي،كان هنالك اعتقاد أائع أاه كلما زاد عدد صمحاتك اقمهمراة كلما كان ترتيبك أفضل على

 ج تصل على ترتيب أفضل تلقائياهةجوجله لكن اققيقة هي أن اقواقع الوااع
 لاشاء احتوى بغري تك،ث  الصمحات ليس كافياه تقق من أاك تركز على الودة ، لن   يكن عندك

متوى جيد فلن يكون ترتيبك جيدا و كل تلك الصمحات لن تشمع لكه
،صحيحا بالضرورةه أوج هذا ليس ولكن الرأي، يبدو أاه كلما اتسع موقعك كلما تسن ترتيبكهبَاِدَي

ليس كل ما تنشره يُمهمرسه ثاايا، أحيااا الصمحات ُتمهمرس، لكنهما ج تستمر   المهمرس، يدت هذا
م،ثن عندما تحو مركات البحث موقعك من فهماراهما بسبب تشابه متوى صمحتك مع متويات

ممهمراة الماه وثال،ثا، فهمراة صمحتك ج تع  أنا اتجلب لك الزياراته

، جوجل باادا صارت أك،ثر فعالية  2011منذ لينقهما   أهمر فباير من ه7
رصد احتوى غ  النافعه حاليا، احتوى الضعيف قد يلب لك اقتاعب مع

جوجل، لذا لحرص على لاشاء متوى يريد الزوار قراءتهه

فليكرالصورة من موقع 

https://www.flickr.com/photos/hellographic/8591295886/in/photostream/
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تجربة المستخدم ميزة غير مهمة في الترتيب: ه8
مع تسن النتائئ ال  توفرها جوجل، تست،ثمر جوجل أك،ثر فأك،ثر   تطوير خوارزمياتا،ومع كل تطوير
جديد تدرس جوجل أثر التغي ات ال  تطرأ على خوارزمياتا،  تعدل على وزن عوامل التتيب ثسب
ااتجابة الزوار حتويات الصمحات ال  تقدمهما لم جوجله كنتيجة لذلك،تربة اقستخدم صارت أهم

من أي وقت مضىه
هذا اسمر يبيعيه ساه لن أرالتك جوجل ل  صمحة ما، فإنا ترص على على أن تكون تربتك جيدة
على تلك الصمحةهفقبل كل أيء هي مرد أركة ترغب   لرضاء زبنائهماه فكر   اسمر من وجهمة اظر

لاا يدلون عليهما وحسب، لذلك يريدونو تلك الصمحات بأامسهمم، ؤومركات البحث،هم   يُنش
 مدداهيهممضمان أن يصل الزوار على تربة ااتخدام جيدة ح  يعودوا لل

لتحسي تربة اقستخدم على موقعك، عليك التكيز على أأياء من قبيل ارعة تميل الصمحات،معدل
ي مدىأاإرتداد، الزمن اققضي على الصمحات، عدد مرات العودة ل  امس الصمحة، لضافة ل  

يستمر الزائر   مطالعة احتوىه
ما دمت تنتئ متوى ينمع الناس وةتعهمم فموقعك ايوفر تلقائيا تربة ااتخدام جيدة،وهذا ايحسن

ترتيب موقعك   مركات البحث بشكل أو بآخره

جوجل ل تأخد معدل الرتداد بعين العتبار لذلك ل علقة.9
لها بالسيو:

جوجل ابق وأعلنت أنا ج تأخذ لحصائيات تربة اقستخدم،
م،ثل معدل اإرتداد و معدل النقر ومتواط الوقت اققضي على

اقوقع وغ ها ضمن خوارزمياتاه
هنالك من يشكك اذا، ويتهمم جوجل بالتضليل،حيث يظن

هؤجء أن جوجل تستخدم "لأارات تربة اقستخدم" كأحد عوامل التتيبه

معدل الرتداد
معدل اإرتداد هو اسبة اقرات ال  قام 
فيهما الزائرون اغادرة اقوقع بعد مطالعة 

صمحة واحدة ودون الذهاب ل  صمحة 
أخرى من اقوقع من لةا، عدد الزيارات

معدل الرتداد
معدل اإرتداد هو اسبة اقرات ال  قام 
فيهما الزائرون اغادرة اقوقع بعد مطالعة 

صمحة واحدة ودون الذهاب ل  صمحة 
أخرى من اقوقع من لةا، عدد الزيارات
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درااات ك،ث ة ُأجريت للتحقق من هذا الرأي، وهذه لحداهاه

دراسة لعلقة معدل الرتداد بالترتيب 
2016سنة التجربة  

هنامن  رابط التجربة  

 موقع وتليل بياااتاه100،000قام أصحاب التجربة بدرااة    التجربة
قعرفة عنقة معدل اإرتداد بالتتيب قاموا ثساب متواط معدجت اإرتداد للصمحات

حسب ترتيبهما   اتائئ جوجله

اقبيان التا، يُلخص اتائئ التجربةه

http://backlinko.com/search-engine-ranking
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دراسة لعلقة معدل الرتداد بالترتيب 

عموما الصمحات اسعلى ترتيبا لديهما معدل ارتداد أقلهلكن، وكما يوضح أصحابتحليل التجربة:
الدرااة، فهمذا ج يع  أن هنالك عنقة اببية بي اسمرين )راجع اقاأنا حول التابط

والسببية(، فقد يع   لك أن معدل ارتداد منخمض هو مؤأر على جودة احتوى والتنظيم،
وهذا يكون غالبا اتيجة اهتمام صاحب اقوقع بتطويره والسهمر عليه، ول ن من اقعقول أن

امتي كذلك أن الشخص امسه بارف بالسيو والتسويق قوقعه والتدب  اسم،ثل له، وهذه كلهما
أمور تؤثر على ترتيب اقوقعه

مميض معدل اإرتداد هو أمر   صا  موقعك اواء أخذته جوجل بعي اإعتبار أو   تمعله

 المقتطفات المميزة تعني فقط ويكيبيديا: ه10
قد يبدو للوهلة اسو  أاه من اقستحيل التموق على ويكيبيديا

ه لكن والذي يتوي اققتطمات  مربع اإجابة الاص بوجل
م،ثالي تعطيك أامله رتان أاهمل  مكا يبدو، الصوهذا ياققيقة أن

عن مواقع تموقت على ويكيبيديا سنا قدمت متوى أك،ثر
لرتبايا اوضوف البحثه

المقتطفات المميزة في البحث
عندما يطرح مستخدم اؤاًج   ثث 

Google   قد اعري اتيجة ثث ،
قالب مقتطف  مكيز بأعلى صمحة اتائئ 
البحثه ويتضمن قالب اققتطف اقميز 
هذا ملخًصا لججابة   ااتخنصه من 

صمحة الويب، باإضافة ل  رابط للصمحة 
ه URLوعنوان الصمحة وعنوان 

دليل جوجل

المقتطفات المميزة في البحث
عندما يطرح مستخدم اؤاًج   ثث 

Google   قد اعري اتيجة ثث ،
قالب مقتطف  مكيز بأعلى صمحة اتائئ 
البحثه ويتضمن قالب اققتطف اقميز 
هذا ملخًصا لججابة   ااتخنصه من 

صمحة الويب، باإضافة ل  رابط للصمحة 
ه URLوعنوان الصمحة وعنوان 

دليل جوجل

https://support.google.com/webmasters/answer/6229325?hl=ar
https://support.google.com/webmasters/answer/6229325?hl=ar
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قد تتساءل لن كاات اققتطمات اقميزة ترفع اسبة الزيارات، وأيضا لن كاات تستحق أن تعطيهما وقتا
ح ه اإجابة هي اعمه تلك اققتطمات ترتيبهما يسبق ح  اقوقع اسول الذي يظهمر   النتائئ وهي ميزة

خاصة ااه كما ةكنك حشو الروابط داخلهما لتحوبل الباح،ثي ل  صمحات أخرىه
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ينبغي أن يكون ترتيب إفحتك الخامس أو أفضل لكي تقتطف جوجل منها:.11
 وجد أن بعض اققتطمات تعود ل  صمحات يتجاوز ترتيبهما السبعيهوورداتيليس صحيحا، موقع 

من اققتطمات ل ٪  90لكن الصمحات اسو  أك،ثر قابلية لتقتطف جوجل منهما، حيث تعود 
الصمحات المس اسو ه 

حليل معطيات جوجل، يبي أن جوجل ج متار اققتطمات بناء على اقعاي  التقليدية وحدها، أو ح ت
بناء على التتيب، ولاا تقتطف من الصمحات ال  لديهما معدل اقر كب  جدا، وكذلك الصمحات ال 

تنتمي اقواقع ال  لديهما معدل الوقت اققضي عالياه

اسم الموقع يجعل ترتيب موقعك أفضل:.12
قد يكون قطابقة اام موقعك لكلمات البحث فائدة مؤقتة، لكن على اقدى البعيد لام اقوقع ليس له

تأث  كب ه

إنشاء موقعك على أنقاض نطاقا منتهي الصلحية أفضل لك: ه13
الك،ث  من النطاقات اقتخلى عنهما لديهما تاريخ ايئ ومن اقمكن أن تكون جوجل قد أقصتهما مؤقتا أو

لضافة ل  أن هذه النطاقات قد ااُتخدم عليهما أاواف غ  مقبولة من السيو لذلك قد من فهمراهماهنائيا 
يكون أالم لك أن تبدأ من اطاق جديده

 لن كنت مصرا على لاشاء موقعك بنطاق منته الصنحية فتحقق من الروابط اللمية للنطاق و من تاريخ
هWeb Archiveاقوقع من 

عمر الموقع مهم:.14
اقواقع اسحدت قد تسبق اسقدم لن قدمت متوى أفضل، وحصلت على روابط خلمية جيدةه

http://archive.org/web/
http://www.wordstream.com/blog/ws/2016/11/22/seo-experiments
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مدة حجز النطاقا تساعد السيو:.15
هذه واحدة من أقدم اقغالطات حول السيوه مدة اقجز لن تسن ترتيبك على مرك البحث جوجله

 لغرض السيو ل301إعادة التوجيه .16
كان  لك صحيحا قبل بضع انواته

 من اطاق قدي301أما انن توجيه 
لأتيته خصيصا إعادة التوجيه ج

يساعد ك،ث ا بل قد يضر ترتيبك أحيااا

:301عقوبات جوجل ل تمر مع إعادة التوجيه .17
لن اقلت موقعك اقعاَقب ل  اطاق جديد، فإاه من اقرجح أن جوجل اتنقل العقوبات ل  النطاق

الديده

نقل موقعك إلى نطاقا جديد له تأثير سلبي على ترتيبه في محركات البحث:.18

302 و 301إعادة التوجيه 
لعادة التوجيه تقوم بتوجبه الزوار من صمحة ا  صمحة اخري او من موقع 

ا  موقع اخر، وتتم عميلة اعادة التوجيه بدون علم الزائر ف اغلب 
اجحيانه

انواع إعادة التوجيه
 : تقول لوجل ان عملية لعادة التوجيه هذه دائمة واذا 301لعادة توجيه 

تسقط جوجل فهمرس الدومي القدي او الصمحة القدةة من فهماراهماه
 :  تقوم لوجل ان عملية لعادة التوجيه هذه مؤقتة فتقوم 302لعادة توجيه 

جوجل باقماظ علي ترتيب و ارأمة الدومي القدي او الصمحة القدةة وف 
اتائئ البحث ايظهمر لك الدومي القدي، لكن عندما تضغط عليه ايتم 

لعادة توجيهمك ا  الصمحة الديدةه
موقع لينك لدن

302 و 301إعادة التوجيه 
لعادة التوجيه تقوم بتوجبه الزوار من صمحة ا  صمحة اخري او من موقع 

ا  موقع اخر، وتتم عميلة اعادة التوجيه بدون علم الزائر ف اغلب 
اجحيانه

انواع إعادة التوجيه
 : تقول لوجل ان عملية لعادة التوجيه هذه دائمة واذا 301لعادة توجيه 

تسقط جوجل فهمرس الدومي القدي او الصمحة القدةة من فهماراهماه
 :  تقوم لوجل ان عملية لعادة التوجيه هذه مؤقتة فتقوم 302لعادة توجيه 

جوجل باقماظ علي ترتيب و ارأمة الدومي القدي او الصمحة القدةة وف 
اتائئ البحث ايظهمر لك الدومي القدي، لكن عندما تضغط عليه ايتم 

لعادة توجيهمك ا  الصمحة الديدةه
موقع لينك لدن

https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-redirect-beshoy-adel
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-redirect-beshoy-adel
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لن يكون هنالك ضرر يويل اقدى على ترتيب موقعك عندما تنقله ل  اطاق  آخر ثسب جوجل لن
ه     دليل جوجل  تعليمات تتبعت 

أسماء النطاقات التي تضم الكلمات المفتاحية ترفع الترتيب:.19
ج تتاج ل  أن تضع كلماتك اقمتاحية اقستهمدفة   لام اقوقع، اقواقع ال  ج تتوي عليهما تؤدي

جيداه

مكان الستضافة مهم:.20
ج يهمم أين ُيستضاف موقعكه فمكان اإاتضافة ليس من عوامل التتيبه

تحتاج إلى معّرف رقمي خاص ليكون ترتيبك.21
جيدا على جوجل:

جوجل ابق و أعلنت أن معّرفا رقميا خاصا
ليس له تأث  على التتيبه

 

IPالمعرف الرقمي 
( هو IP addressعنوان بروتوكول اإاتات )باإنليزية: 

اقعرف الرقمي سي جهماز )حااوب، هاتف ممول،  آلة 
يابعة، موجه( مرتبط بشبكة معلوماتية تعمل ثزمة 

بروتوكوجت اإاتات، اواء أكاات أبكة ملية أو أبكة 
الشبكات اإاتاته يقابل عنوان اني   م،ثن   أبكات 

الاتف رقم الاتفه 
 ويكيبيديا
 

IPالمعرف الرقمي 
( هو IP addressعنوان بروتوكول اإاتات )باإنليزية: 

اقعرف الرقمي سي جهماز )حااوب، هاتف ممول،  آلة 
يابعة، موجه( مرتبط بشبكة معلوماتية تعمل ثزمة 

بروتوكوجت اإاتات، اواء أكاات أبكة ملية أو أبكة 
الشبكات اإاتاته يقابل عنوان اني   م،ثن   أبكات 

الاتف رقم الاتفه 
 ويكيبيديا
 

https://support.google.com/webmasters/topic/6029673
https://support.google.com/webmasters/topic/6029673
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A
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 تساعد على تحسين الترتيب:(XML)خرائط الترميز الممتد .22
هذه الرائط تساعد مركات البحث على فهمم احتوىه لكن وفق جوجل، فلن ترفع ترتيبكه

جوجل ستزحف على موقعي بعد إطلقه مباشرة:.23
عنيكبات جوجل قد تستغرق بضعة أيام قبل فهمراة موقعكه

التشوير ليس بتلك امهمية:.24
 يستحو درااة حدي،ثةهذا غ  صحيح فالتشوير ثسب 

٪ من وزن العوامل المسي اسك،ثر أهاية31ه13على 
التشوير يساعد على التعريف كما أن  التتيبه

اشروعك على اقستوى احليه 
 ، وال جوجل اشايي التجاريأحد أهم أدوات التشوير 

تظهمر للزبناء احتملي معلومات عن مشروعك أو أركتك م،ثل رقم الاتف وااعات العمل وعنوان
اقوقعههه، كما أنا اتضيف مشروعك ل  خرائط جوجل مااا، هذه الدمة تكنك أيضا من لدراج

الصور ال  تصف خدماتك، و كذلك التعليقات من الزبناءه
الصورة أامله تبي فائدة هذه الدمة على اقشاريع احليةه

التشوير
التشوير هو كل  كر جام أركتك أو مشروعك 

وكذلك البيااات اقتعلقة به م،ثل رقم الاتف 
والماكس وعنوان اققر وغ ها   مواقع أخرى دون 

وضع رابط قوقعكه

التشوير
التشوير هو كل  كر جام أركتك أو مشروعك 

وكذلك البيااات اقتعلقة به م،ثل رقم الاتف 
والماكس وعنوان اققر وغ ها   مواقع أخرى دون 

وضع رابط قوقعكه

https://www.google.com.eg/intl/ar/business/
https://moz.com/local-search-ranking-factors


39

ترتيب جوجل هو نفسه في كل مكان:.25
اتائئ جوجل غالبا ما تكون مليةه ثيث متلف بشكل يميف من مكان ل   آخره وعلى ما يبدو فإن

جوجل تتجه أك،ثر فأك،ثر   هذا اإتاهه

ينبغي أن تحصل على المرتبة امولى:.26
بشكل بديهمي، الميع يرغب   أن تكون مواقعهمم اسو    التتيب، لن حصل هذا فهمنيئا لك، ولج

 اسو    الكلمةاقرتبة  لفاقصول على أحد اقراكز ال،ثنثة اسو  كاف، بدل أن تاول دفع موقعك 
فضل أن تست،ثمر   احتوى واد الصاص الذي قد يكوناس منقد يكون ف ال  تستهمدفهمااقمتاحية 

لدى منافسيك وكذلك لمساك الكلمات اقمتاحية الطويلةه

اقوجودة   مدينة د بيتزا د " بوضع خارية توضح احنت التجارية الجوجل تستجيب للبحث "
ال  تبيع البيتزا لضافة ل  لدراج صور توضيحية
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تذكر كذلك أن ترقية موقعك من اقرتبة ال،ثااية ل  اقرتبة اسو  أصعب بك،ث  من ترقيته من الرتبة التااعة 
٪ 10ل  ال،ثامنة، م،ثن، فمي حي اتحتاج   اقتواط ل  زيادة عدد الروابط اللمية قوقعك اقدار 

 ٪ لتنتقل من الرتبة ال،ثااية160، فستحتاج باققابل ل  زيادة بأك،ثر من 8 ل  9فقط لتنتقل من الرتبة 
ل  اسو  كما يبي اقبيان التا،:

لن كنت   اقركز ال،ثان أو ال،ثالث فقبل أن موي للة جحتنل الرتبة اسو  أدرس اسمر انطق الربح
والسارة، ساه لن اعتباا أن عدد الروابط اللمية مقيااا للكلمة، فإن السعي لجاتقال من الرتبة ال،ثااية ل 

 ٪ أما اإاتقال من الرتبة ال،ثال،ثة ل  اسو 160اسو  يتاج منك زيادة عدد الروابط اللمية ثوا، 
 ٪ على500 ٪ و 160 ٪ه ما قد يع  أن كلمة تسويق اقوقع اتزداد بـ 500فيحتاج زيادة بنحو 

التوا،ه
 السؤال الذي ينبغي أن تطرحه على امسك هو: ما ا اأاتميد من اإاتقال ل  الرتبة اسو  ؟ وهل

اأعوي التكاليف اإضافية؟
اقبيان التا، يوضح العنقة بي التتيب ومعدل النقر:
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 ٪ على279 ٪ و98اقبيان يوضح أن الرتبة اسو  تقق معدل اقر أعلى من الصمحتي ال،ثااية وال،ثال،ثة بـحوا، 
 ٪ على التوا، وهذا قد يع    الغالب500 ٪ و 160التوا،، لكن اإات،ثمار النزم لذا ايكلف زيادة بـ 

(هROIانماي العائد على اإات،ثمار )

":comينبغي أن تكون لحقة اسم نطاقا موقعي "..27
جحقة النطاق ُتعطي معلومات عن اوف اقوقع، وكذلك
عن البلد الذي يستهمدفه و اوف الدمات ال  يقدمهما و

"،com"غ   لكه معظم اقواقع تستخدم النحقة 
لكن عددا متزايد من اقواقع صار يستخدم لواحق أخرى

" وغ هاه يصل عدد اللواحق ل  أك،ثرly"" وnet"م،ثل 
من ألفه

هذه اللواحق متلف عن بعضهما البعض بالسمعة، حيث أن بعضهما ايء السمعة، ومن احتمل أن
 ٪97،3” وال  تعتب اساوء على اإينق، ل  أن studyمركات البحث تتعامل معه ثذر، م،ثل “ه

(هspamyمن اقواقع ال  تستخدم هذه النحقة مصنمة على أنا ايئة )
جوجل ج تأخذ النحقة كعامل ترتيب، لكن من اليد أن تتجنب اللواحق  ات السمعة السيئةه ةكنك

لحقة النطاقا
جحقة النطاق هي الزء اسخ  من اام النطاق م،ثن 

( جحقته هي comهgoogleهwwwالنطاق )
"com( والنطاق "arهislamwayهnet)

"هnetجحقته هي "

لحقة النطاقا
جحقة النطاق هي الزء اسخ  من اام النطاق م،ثن 

( جحقته هي comهgoogleهwwwالنطاق )
"com( والنطاق "arهislamwayهnet)

"هnetجحقته هي "



42

ههناأن تتحقق من سعة اللواحق ال  تريد من 

يكفيني أن يظهر موقعي في الصفحة امولى من نتائج جوجل:.28
 النقر بي النتيجة اسو معدلجلب لك زيارات أك،ثره المرق   ترتيب أفضل   العشرة اسوائل اي
 مرة من النتيجة العاأرة16ل  أن النتيجة اسو  تستقطب زيارات أك،ثر بـ والنتيجة العاأرة كب  للغاية ، 

رغم ان كليهمما موجودتان   الصمحة اسو  لنتائئ البحث كما يوضح اقبيانه

السيو الخلي ُيصنف دائما على أنه ينتمي إلى القبعة السوداء:.29
ليس هنالك أي مشكل   ااتخدام البامئ اقساعدة لتسريع بعض لجراءات السيو اقعتادة، بل على

العكس، فذلك ُيش  على اسرجح ل  أاك تلك اضجا كب ا وميزة تنافسية   اوق السيوه
 السيو تستلزم العمل على بيااات ك،ثيمة ومعقدة، واإاتعااة باسدوات اقساعدة ايعطيك ميزة على

منافسيكه

https://www.spamhaus.org/statistics/tlds/
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هنالك برامج يمكن أن تقوم بالسيو بدل منك:.30
بعض البامئ ةكن أن تسهمل عليك الك،ث  من مهمام السيو ومتصر عليك الوقتهلكن   النهماية ج بد

أو تستأجر أحداهأن تنجز السيو بنمسك 

بمجرد أن يصل موقعك إلى المرتبة امولى فقد انتهى عملك:.31
طواكهمنافسوك ج ينامون، عليك أن تواصل السيو ولج فعاجن أو  آجن ايتخ

المواقع الجديدة ل تحصل على ترتيب جيد بسبب.32
إندوقا جوجل الرملي:

صندوق جوجل الرملي هو أأبه اجس يضع اقواقع
الديدة تت الرقابة، ثيث خمض ترتيبهما مؤقتاه

يعتقد أاصار اظرية الصندوق الرملي أن جوجل أاشأته
قنع اقواقع اقتحايلة من اقصول على ترتيب جيد من

أول يوم من لينقهما، هذه اقواقع عادة ما تتوفر على الك،ث  من الروابط اللمية مباأرة بعد لينقهما، وهو
ما تراه جوجل مبع،ثا للريبة و الشكه

، حيث جحظ أصحاب اقواقع وخباء السيو2004أول منحظة لذه الظاهرة كاات   مارس من انة 
أن اقواقع ال  أُاشئت بعد هذا التاريخ ج تصل على ترتيب جيد   البداية مهمما توفرت فيهما أروط

النجاح من متوى جيد وحصري وروابط خلمية جيدة و غ   لكه
لوحظ كذلك أن الصندوق الرملي يؤثر أاااا على اقواقع اقدي،ثة ال  تستهمدف الكلمات اقمتاحية

أديدة التنافسية ، كما أن مدة تأث ه متلف من حالة ل  أخرى، ل  تتاوح بي أهمر واتة أأهمر، ثيث
يتناقص تأث ه تدرييا ل  أن ختمي تاماه

ج يؤمن الميع بوجود الصندوق الرملي، حيث يرى فريق من الباء أن هذه الظاهرة هي اتيجة

إندوقا جوجل الرملي
صندوق جوجل الرملي هي مصماة تستهمدف اقواقع 

الديدةه وتنعهما من اقصول على ترتيب جيد 
بالنسبة للكلمات اقمتاحية ال  تستهمدفهما ح  لو 
احتوت على متوى قيم و ملكت روابط خلمية 

هجيدة

إندوقا جوجل الرملي
صندوق جوجل الرملي هي مصماة تستهمدف اقواقع 

الديدةه وتنعهما من اقصول على ترتيب جيد 
بالنسبة للكلمات اقمتاحية ال  تستهمدفهما ح  لو 
احتوت على متوى قيم و ملكت روابط خلمية 

هجيدة
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لوارزميات جوجل الطبيعية وليست مصماة مستقلةه ويستدلون على  لك بكون هذه الظاهرة تع 
أاااا اقواقع الديدة ال  تستهمدف الكلمات اقمتاحية ال  عليهما تنافس أديد، ويقولون أن هذه اقواقع
أك،ثر قابلية سن ُتستخدم عليهما التقنيات احظورة من جوجل، م،ثل أراء الروابطه فكيف اتوقع أن تتعامل
جوجل مع موقع أُاشئ حدي،ثا وحصل على  آجف الروابط اللمية   غضون ااعات أو أيام من لينقهه
أليس من اقعقول أن امتي أن ترتيبه لن يكون جيدا ليس ساه موقع جديد ولكن ساه مشبوهه كما أاه
لو كان الصندوق الرملي حقيقة سثر على ةيع اقواقع اقدي،ثة، وهو ما ج تدعمه التجارب، حيث لوحظ
أن اقواقع اقدي،ثة ال  تستهمدف الكلمات اقمتاحية قليلة التنافسية غ  معنية اذه الظاهرةه أيضا هنالك
فريق  آخر يمسر هذه الظاهرة على أنا ببساية اتيجة مباأرة قصماة أخرى تعتمدها جوجل، وهي مصماة

الروابط اقدي،ثة، وال  عليهما أدلة أك،ثر وأقوىه
اواء كان الصندوق الرملي حقيقة أو مردة أاطورة من اقهمم أن تأخذه بعي اإعتبار   اسأهمر اسو 

من لينق موقعك أو مواقع زبائنكه
الصندوق الرملي قد يسبب لرباكا كب ا سصحاب اقواقع ومت  السيوه من اقهمم أن تدرك أاه ج ممر منه
وتُمهِمم زبناءك بأاه أمر يبيعي وايزول مع مرور الوقته أيضا مسألة أخرى ينبغي اإاتباه لا وهي التمريق

بي الصندوق الرملي و عقوبات جوجل، لْن ااء ترتيب موقعك   اسأهمر اسو  فقد ج يكون
للصندوق الرملي دخل بذلك، ولاا قد يكون اتيجة لعقوبات جوجله الطريقة اق،ثلى اقعتمدة للتمريق بي
الصندوق الرملي وعقوبات جوجل هي فهمم يريقة تأث هاا على اقواقع، فالصندوق الرملي ج يؤثر لج على
اسثات اقتعلقة بالكلمات اقمتاحية الرئيسية دون الكلمات اقمتاحية ال،ثااوية وقليلة اسهاية، أما عقوبات
جوجل فهمي تؤثر على ترتيب اقوقع بالنسبة لميع الكلمات اقمتاحية اواء اساااية أو ال،ثااوية اواء
كاات تنافسية أو   تكنه فرق  آخر هو أن تأث  الصندوق الرملي يتناقص تدرييا بنف عقوبات

جوجل ال  تبقى ثابتة أو قد تزداد اوءاه
يتساءل البعض عن ما ينبغي أن يمعلوه أثناء احتجاز مواقعهمم   الصندوق الرملي، اصيح  هي أن

تستغل هذه المتة لتأليف متوى جيد وكذلك لبناء الروابط وتسي تربة اقستخدم ح  ل ا خرج موقعك
من الصندوق الرملي تكون قد وفرت له أاباب النجاحه



45

السيو ليست فيه مخاطر:.33
ةكن للسيو اساود أن يدمر مشروعكه لذلك ج تغمل عن مراقبة لحصائيات موقعكه

علنّم" في السيو:.34 إن بحثت جيدا ستجد "لنْمنْ
السيو ثر متنيم ومتغ  بااتمراره و ج يوجد ْمعّلم   السيوه و من زعم  لك فهمو يرغب فقط  

اقصول على أموالك ه

هنالك أسرار في السيو:.35
ج توجد أارار   السيو، فأما قواعد جوجل فهمي واضحة وأما أارارها فن ابيل لليهما، بل ح  أااليب

خصومك ةكن كشمهما بسهمولة بدرااة لحصائيات موقعهممه اسأخاص الذين يزعمون أنم ةلكون
أارارا عن السيو ج يعلمهما غ هم غالبا تادعون و يريدون بيع كتبهمم للّسذيج من الناسه

يمكنني أن أنجح بدون السيو:.36
أك،ثر من اصف الزيارات تـأ، من مركات البحثه لذلك السيو مهمم للغايةه

شركات السيو مضمونة النتائج:.37
ج توجد أركة ةكن أن تضمن لك بالكامل أن تسك بكلمات ممتاحية معينة ثكم أن هنالك اك،ثر من

 عامل من عوامل التصنيف ال  تعتمدها جوجله200
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مفعول السيو يحدث بسرعة:.38
السيو يتاج بعض الوقت لُيؤ، ناره، والنتائئ السريعة ج تأ، لج باإعناات اقدفوعةه

مفعول السيو يحتاج وقتا طويل جدا:.39
لن اختت الكلمات اقمتاحية اقناابة ويبيقت السيو بشكل صحيح، فستنحظ المرق   غضون أهمر

ل  ثنثة أأهمره

السيو هو فن خداع جوجل:.40
جوجل تزداد  كاءا، وتستمر   تضييق الناق على اقتنعبيه ماولة خداعهما لن يعطي اتائئ بعيدة

اقدىه 
ح  لو خدعت جوجل وبقية مركات البحث، فلن مدف الناس، الناس ايدخلون موقعك فإن   يدوا
فيه متوى جيدا، ايتضايقون وخرجون بسرعة، وجوجل اتصد  لك، واتعلم حينهما أن متوى موقعك
  يعجب الزوار الذين أرالتهمم لليك، وهذا اينعكس البا على ترتيبكه لذلك اصيح  لليك ركز على

الزوار قبل مركات البحث، ولج فستخسرهاا معاه
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السيو مكلف جدا:.41
  السنوات اسخ ة ومع كل تدي،ثات جوجل، صار السيو أك،ثر كلمة من  ي قبله لكن  لك ج يع 
أن عليك أن تدفع أمواج يائلة للحصول على ترتيب جيده هنالك أركات و وُكنء يقدمون خدمات

السيو بأاعار معقولة، لثث وقارن اساعار والدماته

مشروعي محلي لذا ل فائدة من السيو:.42
* ٪ من اسثات على جوجل هي أثات مليةه 43هل تعلم أن 

رسم توضيحي مبسط لآية عمل جوجل

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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السيو إعب جدا على امشخاص العاديين:.43
اتجد على الشبكة كل ما تتاج لتتعلم تقنيات السيو، من البداية ح  اإحتافه

لدي شخص أعرفه يعمل داخل جوجل:.44
راا تد من يّدعي هذا، جوجل هي أركة كب ة ُتوظف  آجف اسأخاص، و الوارزميات ال  تستخدمهما

معقدة لدرجة أاه ح  اقوظف الذي يعمل فيهما ج ييط اا ةيعاه

سأبني موقعا جيدا وسيأتي الناس في النهاية:.45
من الميل أن تب  موقعا رائعا احتوى اات،ثنائي، لكن اققيقة أاه بدون السيو والتويئ له فلن يسمع بك

أحده

كلما ارتفع الباجرنك الخاص بموقعك كلما تحسن ترتيبك:.46
 عامل تأخذها جوجل بعي اإعتبار لتقييم موقعك، وقد تكون200لباجراك ما هو لج واحد من ا

فائدته اساااية أاه كلما كان اكب كلما زحمت عنيكبات جوجل أك،ثر وأعمق   موقعكه

خوارزميات الباجرنك العكسية مفيدة:.47
ُيمتي من هذه الوارزمية أن تبحث لك عن مواقع ةكن أن تتبادل الروابط معهما وُتسن ترتيبك بناء

ك اقواقع فمن اقمكن اايك حصلت على بريد من صاحب موقع  آخر على الباجراك، ولن كنت من ُمني
خبك فيه أاك   حال تبادلت معه الروابط فستستميدانه هذه الوارزميات غ  موثوقة وعادة ما تعتمد

 الذي أوقمته جوجل قبل أأهمرهأريط الباجراكعلى 

http://searchengineland.com/google-has-confirmed-they-are-removing-toolbar-pagerank-244230
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 دولر:100يمكنك الوإول إلى الصفحة الولى في ترتيب جوجل بـ .48
 دوجر"ه هنالك100على اسرجح أاك تلقيت راائل تعري عليك "الصمحة اسو    جوجل مقابل 

الك،ث  من العوامل   السيو، وج يوجد حل اريع ومضمون لكل الكلمات اقمتاحيةه الك،ث ون ُخدعون
اذه اإعنااته

ل فرقا بين النطاقا الفرعي و المجلد الفرعي:.49
 ( comهmydomainهsubالنسبة لوجل ج فرق بي النطاق المرعي ) م،ثن ب

(، لكن جوجل على أهايتهما البالغة ليست كلcom/subهmydomainواجلد المرعي ) م،ثن 
أيءه هنالك مركات ثث أخرى كب ة تقدم اجلد المرعي على النطاق المرعي م،ثل مرك البحث بايدو

أكب مرك ثث   الصيه

السيو هو مهمة يمكنك إنجازها في وقت محدد ثم تنساها:.50
هل ابق وسعت أخصا يقول "لقد أنيت السيو الاص اوقعي"، هؤجء اسأخاص ج يمهممون أن

السيو هو براامئ عمل متواصل ومستمر، فكما ج ةكنك أن تقول أاك أنيت موقعك بشكل نائي،ج
ةكنك كذلك أن تقول أاك أنيت السيوه

شراء الخدمات التي تعدك بتسجيل موقعك في مئات محركات البحث سُيفيد موقعك:.51
  اققيقة هذه اساطورة منتشرة جدا   العا  العر ، ولن أردت دلين على  لك يكمي أن تلقي اظرة
على مواقع العمل اقر م،ثل سسات، لتجد أن من أك،ثر الدمات مبيعا خدمات تسجيل اقواقع على

مركات البحثه
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مركات البحث لديهما يرقهما لتجد موقعكه ج تقلق من هذا الااب، وركز على تأليف متوى جيده

أول سأبني موقعي ثم بعد ذلك سأبدأ السيو:.52
السيو ليس أيئا ُتلصقه اوقعكه بل هو أأبه باسانك الكهمربائية   منزلك الديد، بالتأكيد ةكنك أن

تب  منزج بدون أانك كهمربائية   تضيمهما   وقت جحق، لكن ايكون عليك أن تمر   الدران
السيو يبدأ ح  قبل لينق اقوقع ويستمر بعدههوتضاعف كلمة ووقت البناءه ف

نحن شركة كبيرة ومعروفة لذلك ل نحتاج إلى السيو:.53
الواب ايكون ب،ثنت كلمات فقط "الميع يتاج السيو"ه

من امفضل أن أعهد بالسيو لشركة مختصة:.54
مع تطور العمل وك،ثرة اقشاغل من الطبيعي أن تمكر   ترك السيو بالكامل لشركة تتصة لكي تتمريغ

 قد تغ  رأيكههذه القصةسأياء أخرىه 

 طول إسم النطاقا ل علقة له بالترتيب:ه55
 أن هنالك ترابطا بي عدد أحرف لام النطاق وبي التتيب، حيث تكون عناوين الصمحات  ات  ُجد  و

التتيب اسفضل أقصر من غ هاه
لذلك حاول أن ج ُتطيل عناوين صمحاتك قدر اإمكانه

اقبيان التا، يوضح العنقة بي متواط عدد حروف اام النطاق و التتيب على جوجل:

http://backlinko.com/search-engine-ranking
http://backlinko.com/search-engine-ranking
https://academy.hsoub.com/marketing/performance-marketing/%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-seo-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-80-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A-r49/
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تحتاج جوجل إلى وقت طويل مجل مراجعة ترتيب الصفحات:.56
 على متابعيه   تويت رااد فريسكن بالبازيل، اقتح 2014أثناء لحدى مباريات نائيات كأس العا  

the buzzy painتربةه هذه التجربة اققتحة كاات البحث عن ةلة على جوجل )
distraction النقر على النتيجة  ،) sciencebasedmedicine.org  ال  كاات 
الرتبة العاأرةه

https://twitter.com/randfish
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 أخصا أاركوا واقروا على تلك الصمحةه375بعد ااعتي واصف من تغريدة رااد، 
 قمز من الرتبة العاأرة ل  الرتبةsciencebasedmedicine.orgالنتيجة كاات مذهلة، موقع 

اسو  بعد ثنثي دقيقة من ااتهماء التجربة أي بعد ثنت ااعات   اجموفه 
  العادة هذه التجربة ُيستدل اا على أن جوجل تأخذ اسبة النقر بعي اإعتبار، لكن بالنسبة ،، القيمة

اققيقية لذه التجربة أنا تبي مدى ارعة خوارزميات جوجل، ل  أاه   ثنت ااعات فقط ااتقلت الصمحة من
النتيجة العاأرة ل  النتيجة اسو ، وهو أمر مدهشه

جوجل ستفهرس كل محتويات موقعي:.57
هلذلك بليون صمحة45 موقع على الشبكة، و أك،ثر من بليون ومئتي وأربعي مليونهنالك أك،ثر من 

ايكون من السذاجة أن تزحف عليهمم جوجل ةيعا و يومياه لذا السبب جوجل وضعت اظام سته
ميزااية الزحف، والذي يع  عدد الصمحات ال  اتمهمراهما جوجل من كل موقع خنل مدة معينةه
ميزااية الزحف تتغ  من موقع ل   آخر، و تأث ها يهمم أاااا اقواقع الوااعةه أما اقواقع الصغ ة فمي

العادة تُمهمرس بشكل كليه

http://www.worldwidewebsize.com/
http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/
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امخطاء الملئية ل دخل لها بالسيو:.58
صحيح أن جوجل قادرة على تصحيح أك،ثر اسخطاء اإمنئية، لج أن هذه اسخطاء تُزعئ الزوار

وتعلهمم يشعرون بأن مستواك العلمي متواضع، وهذا قد يُنميرهم تلقائيا من موقعكه

استخدام لهجتي سيجلب لي زيارات أكثر:.59
ااتخدام العامية لكتابة احتوى يعطي اجاطباف بضعف اقستوى العلمي و كذلك يوحي بأن موقعك غ 

جديه   النهماية قا ا قد تكتب بعامية ج يمهممهما لج أعب أو أعوب عربية قليلة وتتك المصحى
اقمهمومة من الميعه أضف ل   لك أن الناس   يتعودوا على قراءة النصوص اقكتوبة بالعاميةه ويدون

صعوبة   فهممهما، وهذا ايؤثر البا على تربة اقستخدمه 

جوجل تعتبر الروابط الخلفية نحو موقعي القادمة من مواقع غير عربية مشبوهة )سبام(:.60
جودة الروابط ج عنقة لا باللغة أو النسيةه

العرب ل يتسوقون من امنترنت لذلك ل داعي لسستثمار في السيو والتسويق الرقمي:.61
اسمور تتغ  انن، يكمي أن تعلم أاه    آخر انتي لزداد عدد مستهملكي الشرق اسواط الذين قاموا

ه كذلك يقدر موقع بيمورت أاه ثلول انة*   اقئة 257بالتسوق اجلكتون سول مرة اقدار 

http://c4c.kacst.edu.sa/estawthig.aspx?vid=1
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 مليار دوجر انويا، وهو مبلغ ضخمه70، ايبلغ حجم عمليات الدفع اإلكتون بالعا  العر  2020

العرب ل يستخدمون اللغة العربية في مواقع التواإل الجتماعي:.62
، فإن اللغة العربية هي اسك،ثر ااتخداماً عب2017 لسنة العر ثسب تقرير اإعنم اججتماعي 

منصات التواصل اججتماعي   اقنطقة العربيةه

ل وجود لسيو عربي:.63
 مواقع أجنبية ف مال التسويق الرقمي، وهذا يدل على أنمي ٪ من اقسوقي العرب ج يتابعون أ57

يكتمون باقراجع واقواقع العربية، وهو ما   يكن ليحدت لو   يكن هنالك زخم علمي وكماءات عربية
*تغنيهمم عن اقواقع اسجنبيةه 

التسويق الرقمي في العالم العربي ليس له مستقبل:.64
* أك،ثرية اقسوقي العرب يرون أن التسويق الرقمي   العا  العر  يتطور نو اسفضله

التسويق على شبكات التواإل الجتماعي مضيعة للوقت:.65
 مليواا هو عدد العرب الذين يستخدمون فيسبوك، ما يعله أكب تمع عر ، وايكون من156 

* ٪ منهمم يستخدمواه سغراي مهمنيةه 74اقماقة تضييع هذه المرصةه خصوصا ل ا علمت أن 

الفيسبوك هو كل ما يهم:.66
صحيح أن الميسبوك هو الشبكة اإجتماعية اسكب عربيا وعاقيا، لكن هنالك أبكات أخرى ج تقل

 مليونه قد يبدو هذا العدد16،6أهاية عنه، فم،ثن أبكة لينكد لن يبلغ عدد العرب اقنخريي فيه 

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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صغ ا مقاراة بعدد اقنخريي   فيسبوك، لكن تذكر أن اوعية اقستخدمي مهممة   التسويق
ومستخدموا لينكد لن هم غالبا من  وي الشهمادات العليا والعاملي الذين يبح،ثون عن فرص مهمنية،

 من رواد1000 من رواد لينك لن قد يستميد منهمم أك،ثر من 100لذلك من وجهمة اظر اقسوق 
الميسبوكه فالعبة هنا ليست بعدد اقنخريي وحسب، بل اسمر أك،ثر تعقيدا، حيث يتعلق بنوعية الزبناء
اقستهمدفي، فم،ثن لن كنت تبيع مستلزمات موجهمة للنساء فقد ترغب بإضافة موقع بينتات لطتك

* ٪ (ه 71التسويقية ثكم أن أك،ثر مستخدميه هن اساء )

جوجل ل تفهم العربية:.67
هذه الصور ت،ثبت عكس  لكه

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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الكثافة العالية للكلمات المفتاحية نسبة إلى المحتوى تحسن الترتيب:.68
اقبالغة   حشو احتوى بكلمات مددة وتكرارها بشكل مبالغ فيه ايتسبب فقط   لرباك قرائكه

إستهداف الكلمات امكثر بحثا على جوجل أفضل:.69
هذا الطأ عادة ما ُيرتكب من قبل اقبتدئي، حيث يبدؤون بالكلمات ال  عليهما ثث كب  خنل

الشهمره لاتهمداف الكلمات الطويلة هو اقل اساسب واساهمل بالنسبة للمبتدئي والشركات الصغ ةه

مكان الكلمات المفتاحية في المحتوى لم يعد مهما:.70
لى العموم ُعنيكبات مركات البحث ج ُتمهمرس كامل متويات الصمحات بالضرورة، فأحيااا تُمهمرسع

الزء اسعلى فقطه 
   السنوات اسخ ة تطورت هذه العنيكبات وصارت أك،ثر ئولية   فهمراة احتوياته مع  لك بعض
مركات البحث الكب ة م،ثل بايدو ينتهمئ يريقة خاصة، حيث يُمهمرس   اقرة اسو  كامل متويات

الصمحة، لكن يكتمي   اقرات اقوالية بقراءة اسلف بايت اسو ، فإن   يد أي تغي  فيهما ينتقل ل 
الصمحة اقواليةه

لن كنت تريد أن تضمن أن تنتبه مركات البحث ل  التحدي،ثات ال  تقوم اا حاول أن تُغ  بعض
الكلمات   بداية الصمحة كذلكه
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الكلمات المفتاحية هي أساس السيو: ه71
  اسيام الوا، كان من اقهمم أن تكتب احتوى الذي

 لج  اتائئ البحثحيث لن تصل  تبحث عنه بدقة،
الصمحات ال  تتوي الكلمات اقمتاحية اقبحوتعلى 

ه لكن انن جوجل تستخدمعنهما بشكل مضبوط
 لتحليل البحوتهرااك-برين 

 لتوضيح اسمر أك،ثر، ل هب ل  جوجل وارقن   مربع
اتجد أن كل النتائئ  " اقديد نن" البحث 

الصمحات ال،ثنت اسو  تتحدت عن "أاعار اقديد"،
وهو اقصطلح اقتداول بي التجار، اع  أن خوارزميات
جوجل   تُِعد ترتيب الملة وحسب، بل حويلتهما ل 

صيغة أخرى أك،ثر تداوج وبنمس اقع ه بل أك،ثر من هذا، جوجل اتعطيك اتائئ باللغة اإنليزية، ولن
ه" اقديد نن"تعطيك أي صمحة فيهما 

اليوم، صار من اقهمم أن تصويغ متواك بالطريقة اق،ثلى سجل زوارك،ليس عليك أن تقلق من ترتيب وتديد
أكل احتوى كلمة كلمةه سجل مركات البحث، لاتخدم الكلمات واقرادفات ال  تعجبك و أترك

الباقي حركات البحث ال  اتمهمم ما تريدهه
ما أريد قوله هو أن جوجل   تعد تاول أن تطابق الكلمات ال  ترقنهما   مربع البحث احتويات

صمحات الشبكةه بدل  لك، فهمي تاول فهمم ما تدل عليه تلك الكلمات ومطابقته باحتوى اقنااب
وعا، الودة على الشبكةه

ليس من الضروري تكرار الكلمات اقمتاحية، لاتخدم الكلمات اقناابة واقتعلقة اوضوف احتوىه 
ليس هنالك أيء أك،ثر تنم ا من من أن تد   عنوان الصمحة أو متواها كلمة أو ةلة واحدة يتم

تكرارها بشكل غريبه الدف ينبغي أن يكون ااتقطاب الزائر وليس مرك البحثه
حشو الكلمات هو لقحام أكب عدد  مككن من الكلمات اقمتاحية   الصمحةه جوجل ابق وحذرت

-برينرانك
)تتل اقرتبة رااك-برين هي خوارزمية  كية 

ال،ثال،ثة   عوامل التصنيف لدى جوجل( تقوم 
بتحويل الكلمات ل  كائنات رياضياتية تسمى 

"متجهمات" يستطيع اقااوب أن يمهمما ه 
عندما يرى رااك-برين كلمة أو ةلة غ  ممهمومة 
له   يقوم بتخمي معناها بإياد كلمات أو ةل 

واوجب  لك يرأح  اقع    لا دجلة قريبة
  وهذا يساعد على معالة النتائئ 

هالبحوت غ  الواضحة

-برينرانك
)تتل اقرتبة رااك-برين هي خوارزمية  كية 

ال،ثال،ثة   عوامل التصنيف لدى جوجل( تقوم 
بتحويل الكلمات ل  كائنات رياضياتية تسمى 

"متجهمات" يستطيع اقااوب أن يمهمما ه 
عندما يرى رااك-برين كلمة أو ةلة غ  ممهمومة 
له   يقوم بتخمي معناها بإياد كلمات أو ةل 

واوجب  لك يرأح  اقع    لا دجلة قريبة
  وهذا يساعد على معالة النتائئ 

هالبحوت غ  الواضحة
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 من ااتخدام اقشو سجل تسي التتيب، لكن الك،ث  من أصحاب اقواقع   يعبؤوا2007انة 
بتحذيرات جوجل ل  أن قامت بتعدينت متواصلة على خوارزمياتا م،ثل جوجل باادا ال  تستهمدف

احتوى الضعيفه
اقشو هو أمر تالف تاما لتعليمات "دليل جوجل" وعواقبه وخيمةه سن خوارزميات جوجل تتحسن

انة بعد أخرى، فمن اقرجح أن يُعاقب موقعك لن كنت تك،ثر منهه

لكن هذا ج يع  أن الكلمات اقمتاحية ليست مهممة، على العكس من  لك، فهمي ج تزال أحد أهم
العوامل ال  تأخذها جوجل بعي اإعتباره لكن ما أقصده هو اإبتعاد عن الوس اا، واإك،ثار من

حشوها   احتوى بدون دافه سن جوجل تعاقب اسأخاص الذين يبالغون   اإاتخدام اقمرط بغري
الداف ق،ثل هذه التقنياته

هنالك كثافة مفتاحية مثالية:.72
يزعم البعض أاه   حال كاات الك،ثافة اقمتاحية  

   اقئة م،ثن – فإن3صمحة ما مساوية لقيمة مددة – 
جوجل اتحب تلك الصمحة واتجعلهما   أعلى

التتيبه
الك،ثافة اقمتاحية   تكن يوما من عوامل التتيب، وبالتأكيد ج توجد ك،ثافة ممتاحية م،ثاليةه

بشكل واضح، ينبغي أن تتواجد الكلمة اقمتاحية   الصمحة ال  اريد أن نسن ترتيبهماه مع  لك نن
اعلم كذلك أاه من اقمكن أن نعل صمحة تصل على ترتيب جيد لتلك الكلمة اقمتاحية دون أن
تكون متواجدة على اإينق   تلك الصمحة، لن وجدت جوجل ما يكمي من اإأارات الارجية

والداخلية ) أاظر اق،ثال السابق (ه

 
المساك بالكلمات المفتاحية المتكونة من كلمة أو اثنتين هو امفضل:.73

الكثاف المفتاحية
الك،ثافة اقمتاحية  لكلمة ما هي عدد مرات ورود تلك 

الكلمة   الصمحة مقسومة على العدد اإةا، لكلمات 
الصمحة  

الكثاف المفتاحية
الك،ثافة اقمتاحية  لكلمة ما هي عدد مرات ورود تلك 

الكلمة   الصمحة مقسومة على العدد اإةا، لكلمات 
الصمحة  
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*يكمي أن تعلم م،ثن أن أك،ثر من اصف اسثات على جوجل تتكون من أربع كلمات أو أك،ثره 

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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الروابط أهم من المحتوى:.74
  اقاضي، كان بناء أكب قدر  مككن من الروابط دون تليلهما هي الوايلة النمطية لعمل السيو، بعمل

 لك كان بإمكااك أن تضمن أن يتحسن ترتيب موقعكه بناء الروابط ج يزال عامن أااايا من عوامل
هالتصنيفه لاه واحد من أهم سسة عوامل لتقييم اقواقع

 تغ ت قواعد اللعبةه2013عندما أيلقت جوجل النسخة ال،ثااية من تديث البطريق   ماي من انة 
انن، صار التكيز على جودة الروابط بدل الك،ثرةه فأحيااا القليل قد يكون افضل من الك،ث  لن عرفت

كيف تب  الروابط بالطريقة الصحيحةه
أحد اسائلة ال  تشغل بال منك اقواقع، "هل علي اإات،ثمار   بناء الروابط أو لاشاء احتوى؟"

 أحدا يكتب لك"هعّيالروابط مهممة للغاية، لكن لن كنت تريد اإات،ثمار   موقعك فنصيح  لك "
غالبا، عندما يشتي منك اقواقع الروابط فهمم يركزون على الك،ثرة وليس الودةه لكن اسمور تغ ت اننه
فعندما تست،ثمر   احتوى، فأات تذب اقدواي و أصحاب اقواقع اسخرى ال  تنشط   امس مالك،
ولن كان احتوى الذي تقدمه جيدا حقا وحصريا فسيضعون روابط قوقعك، وهذا ايدعم موقعك على

اقدى البعيده
 ٪ من اقشتين عب اساتات يطالعون من ثنت ل  سس متويات تتلمة47يكمي أن تعلم م،ثن أن 

*قبل أن يتخذوا قرارهم النهمائي بصوص الشراءه 

https://www.hubspot.com/marketing-statistics
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جوجل لن تعلم أبدا إن كانت هنالك روابط خلفية نحو موقعي من مواقع مشبوهة: ه75
جوجل تعرف كل أيء،ج تاول خداعهمم - خصوصا مع وجود البطريق - ه لن كنت تعلم أن هنالك

هالتنصل منهمامواقع مرق معاي  جوجل وتضع روابط قوقعك فاحرص على 

الكثار من الروابط الخارجية المحسوبة يضر ترتيبي:.76
على العكس من  لك، لن كاات الروابط الارجية منئمة

 فذالك ايساعدكه الك،ث  منومتعلقة اوضوف متواك
الصمحات  ات التتيب اقتقدم تضع روابط قواقع أخرى دون

<هnofollowأن تستخدم وام >

الروابط المهملة ل فائدة منها:.77
عادة ما يشعر أصحاب اقواقع باليبة عندما يصلون على روابط خلمية مهمملة، ظاّاي أنا ج تنمع

بشيءه 
اا أن الغري من لهاال الروابط هو منع تأث ها على التتيب،فمن البديهمي ل ن أن ج يكون لا أي فائدة

مباأرة   السيو، أليس كذلك؟
التجربة التالية ت،ثبت العكسه

هل للروابط المهملة أي تاثير على الترتيب. 
2014سنة التجربة  

هنامن  رابط التجربة  

الروابط  المحسوبة
( هي dofollow linksالروابط احسوبة  )باإنليزية  

الراوبط ال  تأخذها جوجل بعي اإعتبار    خورزمياتا   
 nofollowعلى العكس من الروابط اقهمملة )باإنليزية 

linksه )
كل الروابط مسوبة باات،ثناء ال  ُوست بالوام  

<nofollowه >

الروابط  المحسوبة
( هي dofollow linksالروابط احسوبة  )باإنليزية  

الراوبط ال  تأخذها جوجل بعي اإعتبار    خورزمياتا   
 nofollowعلى العكس من الروابط اقهمملة )باإنليزية 

linksه )
كل الروابط مسوبة باات،ثناء ال  ُوست بالوام  

<nofollowه >

http://www.slideshare.net/randfish/mad-science-experiments-in-seo-social-media/73-12345678910This_phenomenon_has_consistentlyheld_true
https://support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=ar
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هل للروابط المهملة أي تاثير على الترتيب. 
تاول التجربة التحقق من أن الروابط اقهمملة ليست لا أي فائدة مباأرة كما هو أائع عند   التجربة 

أصحاب السيوه
 على جوجل بالنسبة لكلمة ممتاحية ُتتارة مسبقا وهي ”16  اختيار صمحة ترتيبهما 

query phrase exampleه   وضعوا روابط خلمية   اتاه تلك الصمحة على”
 اطاقا تتلماه55
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هل للروابط المهملة أي تاثير على الترتيب. 

،15 ل  الرتبة 16بعد وضع الروابط اقهمملة ااتقلت الصمحة موضوف التجربة من الرتبة تحليل التجربة
وهو تسن يميفه
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هل للروابط المهملة أي تاثير على الترتيب. 
التجربة تؤكد أن جوجل تعطي للروابط اقهمملة بعض القيمة، لكن تؤكد   الوقت  اته أن
قيمتهما أقل بك،ث  من قيمة الروابط احسوبة، حيث وبعد تويل الروابط اللمية ل  روابط

مسوبة قمزت الصمحة ل  النتيجة الساداة مباأرةه
خنصة القول هو أن عليك أج تزن لن حصلت على روابط خلمية مهمملة ساك اتستميد
منهما ولن بقدر أقل من الروابط اللمية احسوبةه كما ج تنسى أن هذه الروابط تعد وايلة

لضافية لتوليد الزيارات وهو ربح لضا ه

ليس هنالك مشكل في البعض من الروابط المعطوبة:.78
 وجود الك،ث  من الروابط اقعطوبة على صمحتك هو

مؤأر على أاك ُتمل موقعك وج تعطيه اإهتمام الكا ه
ول ن ج تتوقع من مركات البحث أن تكون أك،ثر لهتماما

 يأخذ الروابط اقعطوبة كمقياس للجودةه  الاص بوجل  دليل التصنيف اوقعك منك، 
 اقواقع تتوي روابط داخليةالروابط اقعطوبة هي مشكلة حقيقية سصحاب اقواقع، ل  أن أك،ثر من ثلث

ه*معطوبة وحوا، الربع تتوي روابط خارجية معطوبة 
ه وهذه واحدة منهماهنالك الك،ث  من اسدوات ال  ةكن أن تساعدك على كشف الروابط اقعطوبة،

تضمين كلماتك المفتاحية في الروابط الداخلية سيساعدك:.79
هنالك عدة أاواف من اقنقوراته م،ثل:

العنمات التجارية•
مطابقة الكلمة اقمتاحية بشكل مضبوط )اقنقورات اقطابقة(•
مطابقة الكلمة اقمتاحية جزئيا )اقنقورات اقطابقة جزئيا(•

المنقورات 
( هو النص anchor textاقنقورات )باإنليزية 

القابل للنقر، والذي ل ا اقرت عليه أخذك ل  
صمحة أخرى على الشبكة أو أيلق عملية أو 

برااما ما 

المنقورات 
( هو النص anchor textاقنقورات )باإنليزية 

القابل للنقر، والذي ل ا اقرت عليه أخذك ل  
صمحة أخرى على الشبكة أو أيلق عملية أو 

برااما ما 

الروابط  المعطوبة
الروابط اقعطوبة هي الروابط ال  تدل على صمحات غ  

 م،ثن(404لطأ موجودة أو يؤدي النقر عليهما ل  اسخطاء )ا

الروابط  المعطوبة
الروابط اقعطوبة هي الروابط ال  تدل على صمحات غ  

 م،ثن(404لطأ موجودة أو يؤدي النقر عليهما ل  اسخطاء )ا

https://www.semrush.com/features/site-audit/?utm_source=blog&utm_medium=link&utm_campaign=onsiteissues
https://www.semrush.com/blog/semrush-study-on-site-seo-issues/
http://www.slideshare.net/danaildonchevbg/google-search-quality-rating-program-general-guidelines-v5-37044005
http://www.slideshare.net/danaildonchevbg/google-search-quality-rating-program-general-guidelines-v5-37044005
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غ  متعلقة بالكلمة اقمتاحية•
عنوان الرابط•
بلغات أجنبية•
على أكل صور مع اص بديل فاريغ•
أخرى•

اقبيان جاابه يبي توزيع هذه الصيغ بالنسبة
للصمحات ال  تتل اقرتبة اسو    التصنيف بالنسبة

للكلمات اقمتاحية التنافسيةه
كما هو واضح فإن الصمحات ال  تتصدر التتيب

لديهما اط متنوفه أيضا جدير بالذكر أن اسبة
اقنقورات اقطابقة كليا أو جزئيا ج تتجاوز ال،ثلثه
كما أن اقطابقة الزئية أك،ثر من اقطابقة الكاملة،
وهذا يبر موف الك،ث ين من الروابط اللمية ال 

تعتمد منقورات مشوة بالكلمات اقمتاحيةه
جحظ كذلك أن اك،ثر من ربع اقنقورات تتكون من عناوبن الروابطه

وضع روابط خارجية في موقعك يساعد على تحسين الترتيب:.80
جوجل تعاقب على وضع روابط قواقع ايئة السمعة، فهمل ةكننا أن امتي باققابل أنا تكافئ على

وضع روابط قواقع حسنة السمعةه

هل للروابط الخارجية تأثير على الترتيب 
2016سنة التجربة  

http://www.digitalscreaming.com/the-ultimate-cheat-sheet-on-seo-myths
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هل للروابط الخارجية تأثير على الترتيب 
هنامن  رابط التجربة  

قام مصمموا التجربة باختاف كلمة ممتاحية جديدة ليست معروفة لدى جوجل وقت   التجربة 
"هphylandocicالتجربة، وهي "
نوا كل واحد منهما مقالة حصرية من 10  قاموا بإاشاء   كلمة،300 مواقع جديدة، وضمي

حرص مصمموا التجربة على تشابه لحصائيات اققاجت، م،ثل عدد مرات ورود الكلمة
اقمتاحيةه 

سس من تلك اققاجت ُضّمنت روابط قواقع  ات سعة جيدة، فيما أبقوا على اققاجت
اسخرى بدون روابط خارجيةه
 أابوعا، احتلت اققاجت المس ال  ُوضعت فيهما21  ناية التجربة، وال  دامت 

الروابط الارجية على الرتب المس اسو    صمحة اتائئ جوجل،   جاءت بعدها
الصمحات ال  ج تتوي على الروابطه

التجربة ت،ثبت، على عكس ما ُيشاف، أن وضع روابط   متواك لصمحات حسنة السمعة قدتحليل التجربة:
ينمع أحياااه

أاطورة أن الروابط الارجية تضعف الباجرااك ج أااس لا من الصحةه وقد جعلت
الك،ث ين يقتصدون   وضع الروابط الارجيةه

هذه التجربة ج تع  أن تك،ثر من الروابط الارجية لتحسي ترتيبك، سن هذا لن يصل غالبا
لج لن كنت تستهمدف كلمات ممتاحية اادرةه وتذكر أن جوجل صرية   مسألة أنا ج

تعتب الروابط الارجية من عوامل التتيب
البعض قلل من أأن هذه التجربة، ثكم أنا ااتخدمت كلمة ممتاحية ج تعرفهما جوجله

حيث يقولون أن جوجل تتعامل مع الكلمات اقمتاحية الديدة بطريقة تتلمة، حيث
تمتي أاه ممهموم جديد، لذلك فضلت الصمحات ال  فيهما روابط خارجية، و ال  قد تدل
على أروح تساعد على فهمم هذا اقصطلح الديد، لكن   حال الكلمات اقمتاحية العادية

https://www.rebootonline.com/blog/long-term-outgoing-link-experiment/
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هل للروابط الخارجية تأثير على الترتيب 
واقعروفة لدى جوجل فن حاجة للتمس  هنا فتعتمد جوجل على خوارزمياتا الطبيعيةه
على اسرجح أن الروابط الارجية لن تكون لا أي فائدة   التتيب بصوص الكلمات
اقمتاحية ال  عليهما منافسة، ولكن قيمة التجربة أنا تنمي اإأاعة الرائجة ال  تقول أن

الروابط الارجية تضر التتيبه

الروابط الداخلية ل تهم في السيو:.81
مركات البحث قد ج تستطيع الوصول والزحف ل  صمحات موقعك ال  ليس لا روابط من الصمحة

الرئيسية أو الصمحات اقمهمراة اسخرىه لذلك احرص على أن يكون هنالك روابط   اتاه كل
صمحات موقعك خصوصا اقهممة منهماه

 من وجهمة اظر اقستخدم، لن   يكن اإثار   موقعك ميّسراََ فهمذا قد يؤثر على تربة اقستخدم،أيضا
وكنتيجة لذلك قد ينخمض ترتيبكه

صحيح أن الروابط الداخلية ج تسن ترتيبك بشكل مباأر، لج أنا تدل جوجل على الصمحات اسك،ثر
أهاية   موقعك، سن صمحاتك ال  ج تضع لليهما روابط هي بشكل بديهمي قليلة اسهاية بالنسبة لك،

ول ن فستكون أقل أهاية بالنسبة لوجله

مكان الروابط داخل المحتوى ل يهم:.82
الرابط اسول ظهمورا   اققال يكون له   العادة الوزن اسكبه

أُاقل روابطك اجك،ثر اهاية ل  أول اققاله
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بناء الروابط لم يعد مهما:.83
الروابط اتبقى مهممة لسنوات قادمةه الروابط اللمية هي لحدى أهم عوامل التتيب اليوم، واتبقى

كذلك لوقت يويله

شراء الروابط سيجعل موقعك عرضة للعقاب:.84
قد يكون هذا صحيحا أحيااا، بعض الروابط قد تسيئ ل  موقعك، لكن لن عرفت كيف تشتي الروابط

اليدة فن داعي للقلقه

 متكافئة:خلفيةكل الروابط ال.85
 هي تلك اقتعلقة احتوى موقعك والقادمة من مواقع معروفة و ات سعة جيدةهاللميةأفضل الروابط 

الروابط المهملة ستخفض ترتيبك:.86
من الطبيعي أن تسم بعض الروابط ال فلن يدت هذا لج لن كنت تمعل  لك لغري الداف والتنعب، 

لديك باقهمملةه

الروابط المتبادلة ل تزال تنفع:.87
لقد ااتهمت منذ زمن بعيد، اتعري موقعك للعقوبات لن

أك،ثرت منهماه
 الروابط المتبادلة

( هي reciprocal linksالروابط اقتبادلة )باإنليزية 
عندما يتمق صاحبا موقعي أو أك،ثر على أن يضع كل منهمم 

رابطا ل  موقع انخر بغية تسي التتيب   مركات البحث ه
هذه التقنية تظرها جوجل وتذر منهما وتتوعد مقتفيهما 

بالعقوبة ه

 الروابط المتبادلة
( هي reciprocal linksالروابط اقتبادلة )باإنليزية 

عندما يتمق صاحبا موقعي أو أك،ثر على أن يضع كل منهمم 
رابطا ل  موقع انخر بغية تسي التتيب   مركات البحث ه

هذه التقنية تظرها جوجل وتذر منهما وتتوعد مقتفيهما 
بالعقوبة ه
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بناء الروابط ينطوي على مخاطرة:.88
 هنالك اااليباللميةهمع كل تدي،ثات جوجل اسخ ة، الناس بدؤوا يتخوفون من بناء الروابط 
 آمنة لمعل  لك، م،ثل احتوى التسويقي و التدوينات اقستضافة وغ هاه

اققيقة ال  ينبغي أن ج تغمل عنهما هي أن هنالك ترابطا وثيقا بي عدد الروابط اللمية والتتيب كما
يوضح هذا اقبيانه

جحظ أن عدد الروابط اللمية لدى النتائئ  ات الرتبة اسو  أكب بك،ث  منه لدى النتائئ  ات الرتبة ال،ثااية على
 *جوجل، وهذا يوضح حدة اقنافسة على اقرتبة اسو ه 

تعتب جوجل أن كل موقع يضع رابطا خلميا لصمحتك هو ا،ثابة تصويت لصاقك وأهمادة منه على أن موقعك
يتضمن متويات جيدةه لذلك تارب جوجل أراء الروابط، سن اقواقع ال  تبيع الروابط عادة ج تعبأ بودة

متواك، وهذا يهمدد النظام الذي تعتمده جوجل لتقييم الصمحات من اسااس، لذلك كاات الروابط الطبيعية هي
اسحسنه

http://backlinko.com/search-engine-ranking
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 ستأخر ترتيبك في محركات البحث:  سرعة التربيطه89
ج توجد عتبة وج حد لعدد الروابط ال  ةكن أن تبنيهما خنل

مع  لك لن جحظت جوجل أاك تصل علىمدة معينةه 
عدد كب  جدا من الروابط اللمية   ظرف وجيز فقد يضعك

 لك مل أبهماته

 جوجل ل تزحف من الروابط التي أهملتها:عنيكبات.90
جوجل اتتصمح اقواقع ال  تدل عليهما تلك الروابطه

ل وجود للسيو بدون الروابط:.91
التشوير من اسمور ال  تعطيهما جوجل أهاية رغم أنا ج تتوي على أية روابطه

سرعة التربيط
( هي السرعة Link velocityارعة التبيط )باإنليزية  

ال  تب  اا الروابط اللمية قوقعك   وبتعب   آخر هي عدد 
الروابط اللمية ا قوقعك مقسومة على مدة بنائهما ه

سرعة التربيط
( هي السرعة Link velocityارعة التبيط )باإنليزية  

ال  تب  اا الروابط اللمية قوقعك   وبتعب   آخر هي عدد 
الروابط اللمية ا قوقعك مقسومة على مدة بنائهما ه

http://www.onlineguru365.com/what-is-link-velocity/
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 ل تعمل:أداة جوجل للتنصل من الروابط.92
ةكن لذه اسداة   حال ااُتخدمت بالشكل الصحيح أن

متزل عليك الك،ث  من الوقت والهمده

 ستحل كل مشاكلك:أداة جوجل للتنصل من الروابط.93

أول ما عليك فعله لن جحظت وجود روابط خلمية من مواقع ايئة موجهمة ل  موقعك هو أن تراال
صاحب  لك اقوقع وتطلب منه لزالة تلك الروابطه 

ل ا فعلت ما بواعك إزالة الروابط غ  اقرغوب فيهما أو الروابط منخمضة الودة من الويب ، و  تتمكن
واع  من تقيق مزيد من النتائئ بصوص اقطالبة بإزالة الروابط ، فيمكنك التنصل من الروابط اقتبقيةه

التنصل من الروابط
ل ا كنت ترى أن ترتيب موقعك يتضرر من روابط منخمضة 

الودة ليست لديك ايطرة عليهما، ةكنك مطالبة 
Google بعدم النظر لليهما عند تقييم موقعك ولكن 

يب عليك بذل كل جهمد  مككن إزالة الروابط اقخالمة 
ه ل  موقعك، وتدر اإأارة ل  أن التنصل من  ال  توجي

هذه الروابط ج يكميه
دليل جوجل

التنصل من الروابط
ل ا كنت ترى أن ترتيب موقعك يتضرر من روابط منخمضة 

الودة ليست لديك ايطرة عليهما، ةكنك مطالبة 
Google بعدم النظر لليهما عند تقييم موقعك ولكن 

يب عليك بذل كل جهمد  مككن إزالة الروابط اقخالمة 
ال  توجيه ل  موقعك، وتدر اإأارة ل  أن التنصل من 

هذه الروابط ج يكميه
دليل جوجل

وتعد هذه ميزة متقدمة ويب عدم ااتخدامهما لج ثرصه ول ا   ااتخدام هذه اقيزة ااتخداًما خايًئا، فقد 
ه ونن اوصي بعدم التنصل من الروابط Googleتؤدي ل  لحدات ضرر بأداء موقعك   اتائئ ثث 

اللمية لج ل ا كنت ترى أن هناك قدًرا كب ًا جًدا من الروابط غ  اقرغوب فيهما أو الزائمة أو منخمضة الودة 
ال  تش  ل  موقعك، كما اوصي بعد التنصل من الروابط اللمية لج ل ا كنت على ثقة من أن الروابط 

 لجراء تقييم قعرفة أي الروابط ةكن الوثوق Googleتسبب مشكنت لكه   معظم اسحيان، ةكن لـ 
فيه بدون توجيه لضا ، ولذلك فإن معظم اقواقع العادية أو الطبيعية لن يتاج ل  ااتخدام هذه اسداةه

دليل جوجل

https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1
https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1
https://support.google.com/webmasters/answer/2648487
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 .أج تضع   اعتبارها روابط مددة عند تقييم موقعك جوجل آخر ، ةكنك أن تطلب من 

عدد الروابط في الصفحة ل يهم:.94
بضعة  آجف)يقول دليل جوجل قطوري اقواقع أن عدد الروابط   الصمحات ينبغي أن يكون معقوج 

 ه(على اسك،ثر
 رابط حدا معقوج يُمضل أجي يُتجاوزه100جدير بالذكر أن اسك،ثرية تيل ل  اعتبار 

الروابط الصورية مثل الروابط العادية:.95
ج يبدوا أن هنالك أاباب تعلنا اظن أن الروابط الصورية أفضل
من الروابط النصية، بل قد يغلب على ظننا أن الروابط الصورية

قليلة القيمة سنا تعطي لوجل معلومات اقل ما دامت جوجل ج
تستوعب متويات الصوره

 كان لديه حدس، حيث كان يشعر أن اوعية الروابط والنصوص ال  حولا، وال دان بيتوفيتش
انسميهما بيئة الرابط، ُتؤخذ بعي اجعتبار   خوارزميات جوجله

دان صمم تربة للتحقق من هذا اقدسه

بيئة الروابط  
2013سنة التجربة  

هنامن  رابط التجربة  

التجربة ُصممت لدرااة تأث  ُتتلف أاواف بيئات الروابط على التتيبه   التجربة 
 اطاقات بأساء متشااة:4أوج قام دان بتسجيل 

الروابط الصورية
على عكس الروابط النصية ال  تكون على أكل 
اصوص قابلة للنقر   فإن الروابط الصورية هي 

صور قابلة للنقر عليهماه

الروابط الصورية
على عكس الروابط النصية ال  تكون على أكل 
اصوص قابلة للنقر   فإن الروابط الصورية هي 

صور قابلة للنقر عليهماه

https://dejanseo.com.au/anchor-text-proximity-experiment/
https://dejanseo.com.au/dan-petrovic/
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بيئة الروابط  
http://********001هcomهau
http://********002هcomهau
http://********003هcomهau
http://********004هcomهau 

بعد  لك وضع دان على صمحة  ات سعة جيدة رابطا لكل واحد من اقواقع اسربعة لكن
مع تغي  اوعية الروابطه

: االملة مضبوية[001
 احتوى على الكلمة اقمتاحية اقستهمدفة001اص الرابط )اقنقور( اقوجه نو الصمحة 

بالضبطه

auهcomهhttp://********002: ؟؟؟؟االملة مضبوية[؟؟؟؟:002
 احتوى على الملة اقستهمدفة ماية بكلمات متعلقة002اص الرابط اقوجه نو الصمحة 

احتوى الصمحة، متبوعة بعد  لك بــ عنوان الصمحةه

 كنص بديل: رابط صوري مع االملة اقستهمدفة[ 003
يتوي< ( alt> هو عبارة عن صورة مع اص بديل )003الرابط اقوجه ل  الصمحة 

الملة اقستهمدفةه

: اص + االملة مضبوية[004
 وبالقرب منه الملة اقستهمدفةهأاقر هنا" هو "004اص الرابط اقوجه ل  الصمحة 

ما هو الرابط الذي تظن أاه ايكون أك،ثر فائدةه
ه001الرابط اجك،ثر فائدة هو الرابط الصوري،   يليه الرابط اقوجه ل  

http://www.seo-stars.com/tag/%D9%83%D9%88%D8%AF-alt/
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بيئة الروابط  
لكن ما ا عن الرابطي انخرين ؟ 

  يظهمرا   اتائئ البحث على"( http )"ههه002 )"ااقر هنا"( والرابط 004الرابط 
اإينقه

تربة واحدة ج تكمي للحسم، لكن من الواضح أن الروابط الصورية تعمل جيداهتحليل التجربة:

على أي حال، أفضل النتائئ تأ، من الروابط ال  تُب  بشكل يبيعيه

كثرة الروابط الخلفية نحو موقعي أهم من تنوعها:.96
 بينت ترابطا وثيقا بي عدد الروابط اللمية والتتيب على جوجلهباكلينكوالدرااات ال  قام اا موقع 

 روابط10لج أن هذه الدرااات أثبتت كذلك أن تنوف الروابط له تأث  ليا  على التتيب، فم،ثن 
 اطاقات تتلمةه 10 روابط خلمية من 10خلمية من امس النطاق أقل أهاية من 

  اققيقة باكلينكو صريح أن أقوى عوامل التتيب هو عدد النطاقات ال  تضع روابط لصمحتكه لذلك
يب على كل مت  السيو أخذ هذا اسمر بعي اجعتباره

قبيان التا، يوضح التنااب بي التتيب على جوجل وبي عدد النيطاقات ال  تضع روابط لصمحتكه ا

http://backlinko.com/search-engine-ranking
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كما هو متوقع، كلما كان التتيب أعلى كلما كان عدد النطاقات أكبه اقنحظة ال  تستحق الوقوف عندها هو
المرق بي النتيجة اسو  وال،ثااية على جوجل، النتيجة اسو  لديهما ضعف عدد النطاقات اللمية مقاراة بالنتيجة

ال،ثاايةه

أحتاج إلى آلف الروابط الخلفية حتى أإل إلى الصفحة امولى على نتائج جوجل:.97
 رابط خلميه لكن14000  اقتواط، اقواقع اقوجودة على الصمحة اسو  من اتائئ جوجل لديهما أك،ثر من 

ج ينبغي أن يقلقك هذا، ةكنك أن تصل لس الصمحة اسو  ببضع عشرات من الروابط لن لعبت بذكاءه
 ال  يكي فيهما صاحبهما عن تربة قام اا ليعرف عدد الروابط اللمية ال  تلزمههذه التدوينةأدعوك أن تقرأ 

للوصول ل  الصمحة اسو ، النتيجة كاات مذهلة، ل  أاه ااتطاف فعن الوصول ل  الصمحة اسو  ببناء رابطي
خلميي أو ثنثة فقط كل أابوف، بل   بعض اقراحل ااتطاف بلويغ اقرتبة اسو ه

https://stream-seo.com/6-months-backlink-experiment/


77

أشباح الروابط مجرد أسطورة:.98
أأباح الروابط هي الروابط اللمية ال 

ُميت و  تعد موجودة وااتمرت   التأث 
على التتيب رغم اختمائهماه

 رابط خلمي ل 100لن كان هنالك 
صمحتك،   ُميت هذه الروابط، فمن
الطبيعي ل ن أن صمحتك اتنزل  
التتيب سنا فقدت هذه الروابط ال 

تعتبها جوجل ا،ثابة تصويت على متوى موقعك، أليس كذلك؟ حسنا هذا ما اعتقده الميع، لكن بعض
التجارب ال  ُأجريت تشكك    لكه وتؤكد ما ةكن تسميته ب"مشكلة الروابط" أو " أأباح الروابط "، وال 
تع  أاه لن رفعنا ترتيب صمحة ما ببناء روابط خلمية لليهما،   أزلنا تلك الروابط، فإن تـأث  تلك الروابط يبقى

مستمرا ح  بعد لزالتهماه 
 خنل اقاش   تعليقاتمارتن بااايوتوففكرة أأباح الروابط ظهمرت قبل حوا، ات انوات، عندما تدت 

، عن ما ساه  آاذاك بــ "أأباح الروابط "ه متمع السيو   يأخذ اسمر بدية، والتدوينات على موزعلى لحدى 
كان علينا أن انتظر ثنت انوات قبل أول تربة تدعم اظرية مارتنه التجربة قادها رااد فيسكر، و أكلت
اتائجهما صدمة لعا  السيوه المريق كرر التجربة نان مرات، كما تكتم المريق عن بعض اقعلومات اقتعلقة

بالتجربة خشية أن تعبث جوجل بالنتائئه

 أشباح الروابط 
2014سنة التجربة  

هنامن  رابط التجربة  

 بالنسبة لكلمة ممتاحية31 ترتيبهما ده الصمحة ذ و دبدأت التجربة بصمحتي انسميهمما   التجربة 

https://moz.com/blog/link-echoes-ghosts-whiteboard-friday
https://moz.com/blog/understanding-link-based-spam-analysis-techniques
https://moz.com/community/users/272437
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 أشباح الروابط 
 لنمس الكلمة اقمتاحيةه11 ترتيبهما ذتتارة، والصمحة 

 رابطا خلميا للصمحتي من مواقع تتلمة، كلهما22  اقرحلة اسو  قام فريق التجربة ببناء 
 ل  الرتبة اسو ، فيما ااتقلتده بعد  لك ااتقلت الصمحة ذ و دتش  ل  كن الصمحتي 

 ل  الرتبة الامسةهذالصمحة 
  اقرحلة اقوالية قام فريق التجربة بإزالة كل تلك الروابط اللميةه   ااتظروا أابوعا ل  أن
تققوا من أن جوجل أزالت تلك الروابط من فهمراهما، فلم يعد هنالك أي رابط خلمي  

اتاه هاتي الصمحتيه فما ا حدت بعد  لك؟
النتيجة كاات مذهلة، فح  بعد أن قامت جوجل بمهمراة الصمحتي على اعتبار ااه ج

   يتغ  ترتيبهماه لقد بقيت   الرتبة اسو هديوجد أي روابط خلمية   اتاههمما، الصمحة 
، حيث   تتاجع لج درجة واحدة، و ااتقرت   اقرتبةذاسمر  اته تقريبا حدت للصمحة 

الساداةه
 يوما بعد لزالة الروابط130اسك،ثر غرابة أن الصمحتي ، احتمظتا بتتيبهمما سك،ثر من 

اللميةه

هنالك عدة تمس ات لذه الظاهرة، فراا بعد أن تسن ترتيب الصمحتي حققتا اسبة اقرتحليل التجربة:
عالية، لذا حافظت جوجل على ترتيبهمما ح  بعد لزالة الروابطه أو أن جوجل تتمظ

بتاريخ الروابط ح  بعد لزالتهما، وقد يكون لذا التاريخ دخل   عوامل التتيب، م،ثن، لن
ُعّدل اص الرابط بااتمرار فقد يكون هذا دلين على اشاط مشبوهه

مسألة صعوبة التعا  من عقوبات باادا و  اققيقة هذه التجربة قد تمسر لنا أيضا
على الروابط اللمية السيئة، وال  وح  بعدالبطريق، فجوجل كما يعلم الميع تعاقب
لزالتهما يبقى اقوقع متاجعا لمتة من الزمنه

ةأأباح الروابط الشرير
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الباجرنك يضعف مع كثرة الروابط:.99
هناك اعتقاد أائع بأن الروابط اللمية من صمحات ك،ث ة الروابط ج تساوي الك،ث ه 

 يقسم على عدد الروابط اقوجودة   الصمحة، وبالتا،   حال   رااك  البيئيرى أصحاب هذه النظرية أن 
كاات الروابط ك،ث ة، فإنا تكون غ   ات فائدة ح  لو كاات من مواقع  ات سعة جيدةه

دان باتروفيك اختب هذه النظرية بالتجربةه

إختبار تقسيم البيج رانك 
11/11/2012 ح   31/7/2012من تاريخ التجربة  

هنامن  رابط التجربة  

هذ و د  التجربة قام دان بإينق اطاقي    التجربة 
النطاقان لما امس الصائصه لكن احتوى حصري لكل منهمماه

،7 الذي يتمتع ببيئ رااك دوبيان من لحدى صمحات موقع ذُوضع رابط نو الصمحة 
 رابطا مسوباه4225الصمحة تضم   اجموف 

 اتستميد من الرابط اقوجود على صمحةذالدف من التجربة هو رؤية لن كاات الصمحة 
دوبيان رغم وجود  آجف الروابط عليهماه 

هذحسب اعتقاد الك،ث ين فإن هذا الرابط ينبغي أن ج ينمع ك،ث ا الصمحة 

http://www.debian.org/
https://dejanseo.com.au/pagerank-split-experiment/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AC_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AC_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83
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إختبار تقسيم البيج رانك 
هاك ما حصله

، بدأ ترتيبهما بالتحسنذمباأرة بعد وضع الرابط على موقع دوبيان   اتاه الصمحة 
تدرييا، ل  أن بلغ الرتبة ال،ثااية وااتقر عندهاه

 تذبذب ترتيبهما لبعض اوقت   تراجع بعد  لك ك،ث اهدأما الصمحة 

يظهمر جليا من التجربة أن الروابط القادمة من الصمحات ال  تتوي الك،ث  من الروابطتحليل التجربة:
مميدة و وليست عدةة الدوى كما يدعي البعضه
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إن حصلت على الكثير من الروابط بسرعة سُتعاقب:.100
هذا ليس صحيحا بالضرورة، جوجل ج تعاقب على ارعة بناء الروابطه مع  لك أعتقد أن جوجل عندما
تنحظ أن موقعا ما يصل على الك،ث  من الروابط بسرعة غ  معتادة فستلقي اظرة على اقواقع ال  تأ،

منهما تلك الروابط للتأكد من أنا تُل  معاي هاه
 هنالك من يشتي الك،ث  من الروابط من مواقع  ات سعة ايئ ، وهذا يعل جوجل تقق   مصدر
تلك الروابط وعندما تكتشف أنا روابط ايئة تطبق عقوباتا، ولعل هذا ما جعل البعض يتوهم أن

جوجل تعاقب على بناء الروابط بسرعةه
خنصة اسمر، لن كنت تب  الروابط بشكل غ  اليم، و  وقت وجيز فستجد امسك تت مهمر

جوجله

هنالك مصفاة للروابط الحديثة لدى جوجل:.101
يعتقد البعض بأن جوجل ج تعطي للروابط اقدي،ثة قيمتهما

الكاملة مباأرة بعد لاشائهماه حيث تر تلك الروابط اا سوه
مصماة الروابط اقدي،ثة وال  يُمتي أن ممف من تأث 

الروابط اقبنية حدي،ثا قدة من الزمنه
ج يوجد دليل قطعي على وجود هذه اقصماة، لكن اسكيد أن أصحاب اقواقع جحظوا أاه بعد القيام
ثمنت بناء الروابط ج يتحسن ترتيب مواقعهمم مباأرة، بل أحيااا يتاجع لبعض الوقت قبل أن يظهمر

ممعول الروابط ويتحسن التتيبه الك،ث  من خباء السيو يعتبون أن هذا دليل على وجود مصماة للراوبط
اقدي،ثة، أو على اسقل على أن جوجل تتعامل بشكل تتلف معهماه

جوجل خرااء، واادرا ما تمصل   هذه النفات اواء بالنمي أو اإثبات، وهذا يمتح بابا وااعا
للتأوينت و اسااي  واقعتقدات اواء الصحيحة منهما أو الايئة، وقد يكون من اقميد   م،ثل هذا
الوضع أن تضع امسك مكان جوجل، و تسأل: ما ا كنت سفعل مع الروابط اقدي،ثة ال  بُنيت بك،ثرة

و  وقت قص ؟ ألن أكن حذرا منهما ؟ الوب هو بلىه

مصفاة الروابط الحديثة
هي مصماة أاشأتا جوجل سجل التقليل 

من قيمة الروابط اللمية اقدي،ثةه

مصفاة الروابط الحديثة
هي مصماة أاشأتا جوجل سجل التقليل 

من قيمة الروابط اللمية اقدي،ثةه
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علّي التفاعل باستمرار مع تحديثات جوجل لخوارزمياتها:.102
ة مرة   السنة، باات،ثناء أركات السيو الضخمة فن ةكن مارا600جوجل تّدت خوارزمياتا حوا، 

 بااتمراره لذلك رّكز على التحدي،ثات الكب ةه واقرأ عنهما   اقواقع التقنيةه هذه التحدي،ثات
عندما تقوم جوجل بتحديث كب  فن تستعجل، تريث قلين وراقب لحصائيات موقعك لتعرف لن كان
التحديث قد أثير على ترتيبكه ساه أحيااا قد يكون التأث  ليابياه ولج فإن كان البيا فأول ما عليك

 الذين عادة ما يطورونبعض جهمابذة السيو اقختصةه أيضا تابع مدواة جوجلفعله هو العودة ل  
التحدي،ثات الديدةهأااليب جديدة للتكيف مع 

التغيير في خوارزميات جوجل ليس شيئا ينبغي أن تقلق منه:.103
 ٪ من أصحاب اسعمال يقولون أن العائق اسكب أمام ناح السيو هو تغي  خوارزميات مركات40

*البحثه 

تحديثات جوجل تحدث عدة مرات في السنة:.104
هجوجل بينجن يتم تدي،ثه بشكل متواصل  اققيقة 

 مرة   السنةه600 و 500يُقدر أن عدد تدي،ثات جوجل لوارزمياتا ما بي 
، وال  تع  مقدار التغي ات ال  أحدثتهما جوجل علىحرارة جوجلموقع موز يقدم خدمة قياس 

خوارزمياتا    آخر يوم، وكلما كاات اقرارة أكب كلما كاات التغي ات   التتيب أكبه

http://mozcast.com/
http://searchengineland.com/google-updates-penguin-says-now-real-time-part-core-algorithm-259302
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
https://www.link-assistant.com/blog/top-15-seo-experts-to-follow-on-twitter/
https://webmasters.googleblog.com/
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جوجل ج تمصح عن كل التحدي،ثات ال  تقوم اا، لكن هنالك بعض اقواقع ال  تراقب الشبكة وتراقب
 الرائد   هذا اجالهموزعمل جوجل جاتخنص هذه التحدي،ثات، يعتب 

 يعطي الباجرنك الحقيقي:  ريط الباجرنك  شه105
الباجراك اققيقي ُيّي بااتمرار، بينما الباجراك العمومي

ليس مقيااا يعَتّد بهه
 أنا اتوقف أريط الباجراك2016أعلنت جوجل انة 

نائياه يُعتقد أن السبب الرئيسي لذلك هو اإاتغنل اقمرط
لا من قبل أصحاب السيو بغري بيع روابط على مواقع  ات باجراك مرتمعه

تعتمد جوجل معدل النقر في خوارزمياتها:.106
وجل واضحة   هذا اسمر، حيث ابق وأعلنت أنا ج تأخذ معدل النقر بعي اإعتبارهج

ويرون أن جوجل تستعمل لحصائيات تربةلكن بعض خباء السيو يشككون   صدق جوجل، 
 هتربة قام اا موقع موز اقستخدم   خوارزمياتا، معتمدين على الك،ث  من التجارب منهما

دراسة لعلقة معدل النقر بالترتيب 
2014سنة التجربة  

هنامن  رابط التجربة  

قام صاحب التجربة بدعوة متابعيه على تويت ل  النقر على النتيجة السابعة   اتائئ البحث   التجربة 
" هimec Labعلى جوجل للكلمة اقمتاحية "

شريط البيج رانك
أريط البيئ رااك هو أداة من جوجل 

تعطي قيمة البيئ رااك للصمحات على 
الشبكة   

شريط البيج رانك
أريط البيئ رااك هو أداة من جوجل 

تعطي قيمة البيئ رااك للصمحات على 
الشبكة   

https://moz.com/rand/queries-clicks-influence-googles-results/
https://moz.com/rand/queries-clicks-influence-googles-results/
http://searchengineland.com/google-has-confirmed-they-are-removing-toolbar-pagerank-244230
http://searchengineland.com/google-has-confirmed-they-are-removing-toolbar-pagerank-244230
https://moz.com/google-algorithm-change
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دراسة لعلقة معدل النقر بالترتيب 

 و175 صباحاه ويُقدر عدد الذين أاركوا فيهما بي 6:03التجربة بدأت على الساعة 
 أخصاه 250

بعد ثنت ااعات من بدأ التجربة، أي حوا، التااعة، قمزت الصمحة من النتيجة السابعة
ل  اسو ه
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دراسة لعلقة معدل النقر بالترتيب 

 يقول اقدافعون عن جوجل أن م،ثل هذه التجارب ليست حاسة، وج مّطئ قطعا تصرياتتحليل التجربة:
جوجل السابقة حول عدم أخذها بإحصائيات تربة اقستخدم، ومن بينهما معدل النقر، بعي
اإعتباره فراا وضع صاحب التجربة رابطا لتلك الصمحة   تغريدته أو أن اقشاركي تناقلوا
 لك الرابط أو ح  وضعوا روابط خلمية لتلك الصمحة من دون علم صاحب التجربة،

وهذا ُيعتب تمس ا لصعود تلك الصمحة ل  الرتبة اسو    غضون ااعات قليلةه
قد يبدوا اعتاي هؤجء منطقياه لوج أن تسن التتيب حدت فقط   اسثات انتية من
الوجيات اقتحدة حيث تت التجربة، أما اقنايق اسخرى فلم يطرأ أي تغي  يُذكر على

التتيبه ولو كان ما قالوه صحيحا، وكان تسن التتيب ااتا عن روابط خلمية   يعلم اا
صاحب التجربة ل ن لتحسن التتيب   كل الدول وليس   الوجيات اقتحدة وحدهاه

اقوضوف م،ثار جدل بي الباءه هنالك الك،ث  من التجارب ال  ت،ثبت أن إحصائيات تربة اقستخدم 



86

تأث ا مباأرا على التتيبه
للتحقيق   اسمر أك،ثر ةكننا أن استعي بعلم اإحصاء للت،ثبت من هذه النظريةه حيث اندرس العنقة

بي التتيب على جوجل ومعدل النقره
هعليهما النقر ات ومعدلات على جوجلترابط بي ترتيب الصمحد  اقبيان أامله يبي وجو

ايكون من الطأ تمس  التابط هنا بعنقة اببية، فليس بالضرورة أن جوجل كذبت بصوص عدم
أخذها معدل النقر بعي اإعتبار، فقد يكون  لك اتيجة لكون معدل النقر اقرتمع هو عادة مؤأر على

   تقنيات السيو وهذاون بارعو جودة احتوى عادة يكون وراءها اأخاص جادون وجودة احتوى، 
يمسر لرتماف التتيب مع ارتماف معدل النقر كتحصيل حاصل وليس كعلة أو اببه

 حاول اقسم   هذا الدل باقتاح درااة العنقة بي التتيب وبي ما ةكن تسميته اعدلك اتاموقع 
النقر اقصحح، والذي ياول عزل تأث  العنقة الطبيعية بي التتيب ومعدل النقر، و لك حسب الصيغة

التالية:

http://www.curata.com/blog/8-amazing-experiments-change-seo/


87

اقبيان التا، يبي العنقة بي معدل النقر اقصحح والتتيبه

ما هو واضح من اقبيان، ح  بعد تصحيح معدل النقر، ج تزال الصمحات اسو  تقتن اعدجتك
النقر اقصححة العلياه وهذا قد يقوي الشكوك حول تصريات جوجل بأنا ج تأخذ معدجت النقر بعي

 *اإعتباره 
قسم صمحات الشبكة ل  صنمي، عادة ما يطلق عليهمما خباء السيو، صمحات أحادي اقبيان ي

القرن وصمحات اقمار:

فحات أحادي القرن:إ
ي الصمحات ال  تتجاوز معدل النقر اقتوقع مقاراة بالصمحات ال  تكون   امسه

ترتيبهماه هذه الصمحات غالبا ما تكون ضمن النتائئ اسربع اسو ه

http://www.curata.com/blog/8-amazing-experiments-change-seo/
http://www.curata.com/blog/8-amazing-experiments-change-seo/
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إفحات الحمار: 
ي الصمحات ال  عجزت عن تقيق معدل النقر اقتوقع من الصمحات   م،ثل ترتيبهماهه

هذه الصمحات عادة ما تكون متأخرةه

دل النقر مهمم قوقعك، اواء أخذته جوجل بعي اإعتبار   خوارزمياتابغض النظر عن حقيقة اسمر، مع
أو   تمعله
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< لها تأثير كبير على ترتيب الموقع:metaالوسوم > ه107
 تعطي وصما حتوى الصمحةه وهي ال  تظهمر عادة علىhtml< هي عناصر من metaالواوم >
، حيث تستخدمهمم مركات البحث كعينة من احتوىه ل ن منعلى مركات البحث النتائئصمحات 

الطبيعي أن تأخذهم خوارزميات جوجل بعي اإعتبار حي تدد أهاية اقواقعههه أليس كذلك ؟ حسنا
هذا ليس صحيحا بالضرورةه

 هذا ج يع  أنلكن أعلنت جوجل أن الواوم الوصمية   يعد لا تأث  على اتائئ البحثه 2009انة 
هذه الواوم ليست مهممة للسيو، بل على العكس، هذه الواوم فرصة كب ة لتمييز موقعك ولقناف

مستخدمي مركات البحث أن موقعك يستحق النظر فيهه
 الواوم الوصمية ج تأثر مباأرة على ترتيب موقعك، ولكنهما تأثر على عدد الزيارات، وهو أمر مهممه
وجود كلمات وصمية مناابة وجذابة من عدمه قد يكون المارق بي باحث ينقر على رابط موقعك أو

يذهب ل  مكان  آخره
 بعض مركات البحث م،ثل بينئ تعتمد اسبة النقر   عوامل التصنيفه وهذا ابب  آخر يعلك تتم

اذه الواومه

:htmlينبغي أن يكون امتداد عنوان الصفحة هو..108
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هذا   يكن يوما صحيحاه

< هو العنصر امكثر أهمية على الصفحة:h1الـ > ه109
 هو جزء من تنسيقh1< ج يزال مهمما، لكنه ليس اسك،ثر أهاية على صمحتكه وام الـ h1الـ >

( ُيستخدم لتحديد اوف ولون الط وكذلك حجمه لتمييز جزء من احتوىه cssالصمحة )
  اقاضي كان هذا الوام اك،ثر أهاية، لكن مركات البحث صارت أ كى اليوم، وصارت تدرك أن

اقصممي يستخدمونا سجل تنسيق احتوى وحسبه
اقمتاحية ياقا أاك تضع الكلمات h1لذلك ليس مهمما أن تضع الكلمات اقمتاحية   أول واوم الـ 

ال  تستهمدفهما   أعلى الصمحةه
 

:cssجوجل تهمل ملفات التنسيق .110
 تطوف على ملمات التنسيق لرصد بعض أاوافكما أناة على قراءة هذه اقلماته  جوجل قادرعنيكبات

التنعبات م،ثل النصوص اقخميةه

الكلمات المعّرضة)ذات الخط العريض( تأثر على الترتيب:.111
 بالسيوههما ج عنقة لعري الط وحجمه واوعه هو من واائل تنسيق الصمحة و

جوجل ل تستطيع قراءة الجافاسكريبت أو امجاكس:.112
هذه مغالطة أائعة، واققيقة أن جوجل قادرة على قراءة الافااكريبت كما أن روبوتاتا تتحسن  

تليل متويات اسجاكسه
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<:titleنبغي أن تضع الكلمات المفتاحية التي تستهدفها في الوسم >ي.113
يدد عنوان الصمحة، وهو العنوان امسه الذي تظهمره مركات البحث لكي ينقر< title>الوام 

الباح،ثون عليهه
 ٪ من النتائئ العشر اسو  على جوجل ج تتوي عناوينهما على الكلمات98لتجارب أثبتت أن ا

أول أيء يقرؤه الباح،ثون على لكن هذا ج يع  أن تمل هذا الوام ساه *اقمتاحية اقعنية بالبحثه 
مركات البحث، وعنوان جيد ايغري الناس بالدخول ل  صمحتكه

  ستمنع جوجل من الزحف على موقعي:htmlأخطاء ومشكلت الـ .114

 وناول تنبهماهhtmlل ن جوجل تشجعنا على أن انتبه ل  أخطاء الـ 
( تتويcomهgoogleهhttps://wwwبالنسبة ، هذا هو النماق ثد  اته سن صمحة جوجل الرئيسية )

احقق ) تقق بنمسك وَضْع عنوان الصمحة الرئيسية لوجل على  الاص ااhtmlعشرين خطأ   كود الـ 
ه (htmlالرسي للـ 

لن كاات جوجل ج تتم بتصحيح اسخطاء ال  على صمحتهما الرئيسية فكيف تتوقع أن ُتقنع انخرين بذلكه أو 
يقل الشاعر:

لن تؤدي هذه اقشكنت بالضرورة ل  منع الزحف ل  موقعك على الويب وفهمراته، ولكن اجاتباه “  
لليهما ةكن أن يؤدي ل  تسي تربة اقستخدم وكذلك اقساعدة على جلب مزيد من الزيارات ل  

ه  فعلى ابيل اق،ثال، ةكن أن يظهمر اص العنوان والوصف التعريمي   صمحات اتائئ البحث، موقعك
    ه “وغالًبا ما ينقر اقستخدمون على النص الوصمي اقميد

  دليل جوجل

لن تؤدي هذه اقشكنت بالضرورة ل  منع الزحف ل  موقعك على الويب وفهمراته، ولكن اجاتباه “  
لليهما ةكن أن يؤدي ل  تسي تربة اقستخدم وكذلك اقساعدة على جلب مزيد من الزيارات ل  

ه  فعلى ابيل اق،ثال، ةكن أن يظهمر اص العنوان والوصف التعريمي   صمحات اتائئ البحث، موقعك
    ه “وغالًبا ما ينقر اقستخدمون على النص الوصمي اقميد

  دليل جوجل

https://validator.w3.org/
https://www.google.com/
http://backlinko.com/search-engine-ranking
https://support.google.com/webmasters/answer/80407
https://support.google.com/webmasters/answer/80407
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فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.. ضارباً.رب البيت بالدف  إذا كان 

، ليس فقط سجل جوجل " اقنافقة " ولكن أيضل سجلhtmlمع  لك يُمضل أن تتجنب أخطاء الـ 
اقتصمحات، لكي تعري صمحتك بالطريقة الصحيحةه

إختبارات أ\ب ستضر بموقعك:.115
لو كاات لختبارات أ\ب ايئة قا وفرت
جوجل أدوات تصصة لذا النوف من

اإختباراته

< لمنع جوجل من فهرسة الصفحات التي تحتوي بياناتnoIndex>يمكنني استخدام الوسم.116
حساسة:

هذه اتكون فكرة غبية، سن جوجل ليست
الوحيدة ال  ُةكنهما الزحف على موقعك،  

اققيقة ةكن سي أحد أن يمعل  لك، اا فيهمم

\بإختبارات أ
 هدفهما اساااي هو قياس التغي  الناتئ عن تعديل A/Bاختبارات 
، فإ ا افتضنا أاك تتلك موقًعا لبيع B وتويله ل  متغ  Aمتغ  

اقنبس الرياضية  و واجهمة تبدأ بصمحة هبوط إقناف الزائر 
بالتسجيل باقوقع للحصول على مميضات مدهشة، الصمحة 

مقسمة ل،ثنت مراحل، باقرحلة اسخ ة يوجد زر التسجيل اوقعك، 
كان من لحدى اإقتاحات هو تغي  الملة اقكتوبة على الزر من 

)اّجل انن( ل  )أاضم للينا(ه
اذه اقالة وبكل اهمولة ةكنك معرفة أي منهمما أفضل من انخر 

 )أاضم للينا( عن يريق القيام B )اجل انن( أم ةلة Aهل ةلة 
هA/Bباختبار 

 حسوبموقع 

\بإختبارات أ
 هدفهما اساااي هو قياس التغي  الناتئ عن تعديل A/Bاختبارات 
، فإ ا افتضنا أاك تتلك موقًعا لبيع B وتويله ل  متغ  Aمتغ  

اقنبس الرياضية  و واجهمة تبدأ بصمحة هبوط إقناف الزائر 
بالتسجيل باقوقع للحصول على مميضات مدهشة، الصمحة 

مقسمة ل،ثنت مراحل، باقرحلة اسخ ة يوجد زر التسجيل اوقعك، 
كان من لحدى اإقتاحات هو تغي  الملة اقكتوبة على الزر من 

)اّجل انن( ل  )أاضم للينا(ه
اذه اقالة وبكل اهمولة ةكنك معرفة أي منهمما أفضل من انخر 

 )أاضم للينا( عن يريق القيام B )اجل انن( أم ةلة Aهل ةلة 
هA/Bباختبار 

 حسوبموقع 

<noIndex>لوسما
 عن يريق تضمي العنمة Googleمكنك منع ظهمور صمحة   ثث ي

 للصمحة، أو عن يريق عري HTML   أمرة noindexالوصمية 
ه و  اقرة التالية ال  يزحف فيهما HTTP"   يلب noindexرأس "

Googlebot ل  هذه الصمحة ويرى فيهما العنمة أو الرأس، ايغمل 
Googlebot هذه الصمحة من اتائئ ثث Google تاًما، بغض 

النظر عما ل ا كاات هناك مواقع أخرى تتضمن روابط مؤدية لليهما أم جه
دليل جوجل

<noIndex>لوسما
 عن يريق تضمي العنمة Googleمكنك منع ظهمور صمحة   ثث ي

 للصمحة، أو عن يريق عري HTML   أمرة noindexالوصمية 
ه و  اقرة التالية ال  يزحف فيهما HTTP"   يلب noindexرأس "

Googlebot ل  هذه الصمحة ويرى فيهما العنمة أو الرأس، ايغمل 
Googlebot هذه الصمحة من اتائئ ثث Google تاًما، بغض 

النظر عما ل ا كاات هناك مواقع أخرى تتضمن روابط مؤدية لليهما أم جه
دليل جوجل

http://support.hsoub.com/blog/ab-testing/
http://support.hsoub.com/blog/ab-testing/
https://support.google.com/webmasters/answer/93710?hl=ar
https://support.google.com/webmasters/answer/93710?hl=ar
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القراصنة، الذين ايبدؤون بالصمحات ال  ج تريد من مركات البحث فهمراتهماه
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النوافذ المنبثقة ستضر ترتيبي:.117
يسعى مطوروا اقواقع للق تربة مميدة و مكتعة للزوار، لكن و  الوقت  اته،ج بد من لياد واائل لكسب

) من صمحات مواقعهمم تنب،ثقاقال ح  يستمر اقوقعه سجل هذا يقوم العديدون بوضع اوافذ لعناية 
pop ups)ه لكن لااءة لاتخدامهما ي،ث  الك،ث  من الدل حولاه

 أنا اتشرف   معاقبة اقواقع ال  تستخدم النوافذ اإعناية اقزعجةهجوجل أعلنت 2016انة 
ح  انن ج تعاقب جوجل لج على النوافذ اإعناية ال  تجب متويات اقوقع على مستخدميلكن 

الواتفه م،ثن، النوافذ ال  يد مستخدم الاتف امسه مضطرا ل  لغنقهما ح  يتس  له الولوج ل 
متويات اقوقع اتوريك مع جوجله من جهمة أخرى، النوافذ اإعناية ال  تشغل حيزا معقوج من

الشاأة، وج تزعئ مستخدمي الواتف ج ض  فيهماه
عند لاتخدامهما بالطريقة الصحيحةهالنوافذ اإعناية قد تكون لبنة أاااية   خطتك التسويقيةه كن
متأكدا من أنا تعري أيئا قييما يهمم زوار تلك الصمحة دون لزعاجهممه أيضا تذكر أن ج ُتك،ثر منهما

 * ٪ من الناس يكرهون اإعناات اقنب،ثقةه 73ح  ج تزعئ الزوار، سن 

يؤدي إلى ترتيب  جوجل آد ووردالعلن على .118
 أفضل:عضوي

ليس صحيحا على اإينقه فن عنقة لجعناات
بالتتيب العضويه

البحث العضوي 
( يُقصد به النتائئ organic searchالبحث العضوي )باإنليزية 

ال  تظهمر على مركات البحث بشكل يبيعي   اي دون احتساب 
النتائئ اقدفوعة واإعناات ه

التتيب العضوي لصمحة ما اسبة ل  كلمة ممتاحية ما هو ترتيبهما 
على اتائئ مرك البحث جوجل م،ثن   لكن دون احتساب النتائئ 

اإعناية اقدفوعةه

البحث العضوي 
( يُقصد به النتائئ organic searchالبحث العضوي )باإنليزية 

ال  تظهمر على مركات البحث بشكل يبيعي   اي دون احتساب 
النتائئ اقدفوعة واإعناات ه

التتيب العضوي لصمحة ما اسبة ل  كلمة ممتاحية ما هو ترتيبهما 
على اتائئ مرك البحث جوجل م،ثن   لكن دون احتساب النتائئ 

اإعناية اقدفوعةه

https://adwords.google.com/intl/ar/home/
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html


95

كثرة العلنات ستزيد أرباحي:.119
أن اإعناات اقدمة orgهWebPageTestليس بالضرورة، فقد كشف اإختبار الذي أجراه موقع 

ومن اقعلوم أن كل ااتعنمتستحو  على حوا، اصف اجاتعنمات اللمية   صمحات اقواقعه 
يستهملك جزءا من موارد الادم، وبالطبع يؤثر على ارعة اقوقع و يزيد   الوقت الذي يتاجه اقتصمح

 هلتحميل متويات الصمحة
وال  قامت بتحدي،ثهما على مدار Top Heavyأيلقت جوجل خوارزمية  2012بالعودة ل  عام 

السنوات اسخ ة، ومهممتهما ترتيب اتائئ البحث حسب كمية اإعناات اقوجودة بالصمحة الواحدة
 همقاراة مع احتوى

اإك،ثار من اإعناات   الصمحة الواحدة يع  عري الك،ث  من الدعايات للزوار وهذا يزعجهمم، و لن
كان احتوى قلين   الصمحة، فقد تنظر لليهما جوجل على أنا أاشئت بغري الربح وليس بغري تقدي

هخب أو قيمة للزائر
ل ا كنت  مكن يعتمد عري الك،ث  من اإعناات حول احتوى، وهذا اسخ  عبارة عن أخبار ومقاجت

قص ة   العادة فإاك اتخسر الك،ث  من الزيارات احتمل قدومهما من جوجل سن هذه اسخ ة قد تظهمر
 هصمحاتك   اتائئ ثث متأخرة

 العدد اقنئم من اإعناات على الصمحة ؟ اإجابةماالسؤال الذي قد يسأله كل صاحب موقع هو: 
بتغي عن هذا السؤال اسبية، سنا تتعلق بعوامل ك،ث ة، لذلك فاقل اسفضل هو أن ترب بنمسك، قم 

اختباراتعدد اإعناات   أحسب ارعة تميل الصمحة، وقارن بي النتائئه أيضا ةكنك ااتخدام 
 لقياس مدى تأث  عدد اإعناات على زواركهأ / ب

http://support.hsoub.com/blog/ab-testing/
http://support.hsoub.com/blog/ab-testing/
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السيو المحلي لم يعد ذا أهمية..120
 البعد عن اققيقةه لن كنت تدير مشروعا تاريا مليا، فتهميئته سجل البحثكلهذه اساطورة بعيدة 

احلي لن يساعد على لظهمار موقعك وحسب،بل ا بطك باسأخاص الذين يعيشون قريبا منك والذين
٪ 72 و  ٪ من البحث على الواتف مرتبط باقنطقة احلية،30فم،ثن، هم أك،ثر قابلية لشراء خدماتك، 

* أمياله 5من اقستهملكي الذين قاموا ببحث ملي زاروا من تاريا يبعد أقل من 
، جوجل2014 نو دفع احتوى احلي نو اققدمةه هل تريد دلين؟ انة تتجهب،ثبات ووضوح، جوجل 

عطيي ا التحديثه هذالبطريقخوارزمية ل تديث جديدخطت خطوة وااعة نو هذا الدف مع لينق 
مزيدا من اسهاية للمحتوى القريب من منطقة الباحثه 

خنصة اسمر، السيو احلي مهمم للغاية سجل موقعك أو مشروعكه

السيو المحلي هو المستقبل:.121
لقد قلت اابقا أن السيو احلي مهمم ، وهو كذلك بالتأكيد، لكن لن علمت أن جوجل تريد تقيق

سسة بنيي دوجر كأرباح من البحث احلي، فإاه على اسرجح، اتكز على اإعناات أك،ثر   اتائئ
البحث احلي، وهذا ايكون بالتأكيد على حساب اتائئ البحث العضويه لذلك بقدر ما اؤكد على

أهاية السيو بقدر ما اتوقع أن يموحات جوجل اقالية قد تؤدي ل  خضية   عا  السيو احليه 

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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مشروعي إغير لذلك ل أحتاج السيو:.122
لن كنت تلك مشروعا صغ ا فالسيو احلي هو اقل التسويقي اسم،ثله
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إرفاقا الصور بالبريد يغري المستقبلين بالنقر على الروابط:.123
*على عكس باقي أاواف احتوى، كلما زاد عدد الصور   البيد كلما اقص معدل النقره 

عرض خدمة الشتراك في البريد للشركات غير فعالة في السيو من الناس يكرهونها:.124
 ٪ من الزبناء يوديون أن يصلوا على بريد يتوي عروضا لضافية من86على العكس من  لك، فـ 

*الشركات ال  يتعاملون معهما أهمريا على اسقله 

جوجل بلس ليس مهمة للسيو:.125
وجل بنس تنمو بسرعةهوجوجل تعطيهما أولوية   اسثات احليةهج

مواقع التواإل الجتماعي ليست مهمة:.126
* ٪ من اقسوقي يقولون أن أبكات التواصل اإجتماعي مهممة لعملهممه 92

عندما ُيوزف الناس متواك على مواقع التواصل اإجتماعي م،ثل المايسبوك وتويت و ااستغرام فهمذا ُيبز
حركات البحث )خصوصا بينئ( أاك ُتقدم متوى جيدا، وهذا ايساعدك بطريقة أو بأخرىه

ال  تكنك من اسدوات وهذه بعض تأكد من أاك ُتوفر لزوارك لمكااية تناقل وتوزيع متويات موقعك، 
 لك:

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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 حرفا( ولاشار روابط140: تسمح لك بإاشاء اسخة مصّغرة من متواك )أقل من أاقر لتغّرد - أداة 
ةكن للزوار النقر عليهما واشر متواك على تويت بسهمولةه

  : هي أبكة لجتماعية قشاركة وتبادل احتوى اقميز على الشبكة على هيئة صور وبينتات - 
 لتسهميل عملية اقشاركةهPin itأرائطه ةكنك ااتخدام أداة 

 : ُيساعدك على اشر احتوى اليد والتعريف بهه  تامبنبون  ا - 

https://www.stumbleupon.com/
https://www.stumbleupon.com/
https://www.pinterest.com/
https://clicktotweet.com/
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الصور ل تحتاج الى السيو ه127
النصوصلوقت يويل، كان من اقمكن لهاال صور موقعك واقماظ على ترتيب جيد ح  دون ااتعمال 

والنصوص اقرافقة واسساء اقنئمة قلمات الصوره( <alt الواوم >البديلة )
 الصور اقوجودة على موقعكه لذلك من اقهمم أن ترفقااتيعاب متوياتمركات البحث ج ةكنهما 
 منئما ح  تسهمل على جوجل معرفةاسا مناابا لا وتعطيهما عنوااا ومتار الصور بالنصوص البديلة

موضوف الصورةه لن   تمعل اتخسر فرصة كب ة لتحسي ترتيب موقعكه
ه لذلكBMP GIF JPEG PNG WebP SVGأاواف الصور ال  تمهمراهما جوجل هي:

لقتصر على هذه اساواف لن أردت أن تمهمراهما جوجله
" لعطهما لسا أاسبه123لخت اسا معبا للصور ومناابا قا تتويه،فبدل أن تسميهما م،ثن "

الفيديوهات هي كل ما تحتاج:.128
صحيح أن بعض اقواقع تكتمي بالميديوهات وتؤدي جيدا، لكن تذكر أن هنالك حدودا لذا النوف من
الواائطه تأكد أن تضيف متويات من أاواف تتلمةه الدمئ بي الميديوهات والنصوص واقبيااات قد

يعطيك أفضل النتائئه تذكر كذلك أن جوجل ج تمهمم متويات الميديوه

الصور والفيديوهات تضر بالسيو: ه129
اتجد من يقول لك أن عليك تنب وضع الك،ث  من الصور أو الميديوهات على صمحات موقعك،
سنا اتضر بتتيبه بسبب تأث ها على ارعة التحميله قد يكون هذا صحيحا أحيااا، فاقبالغة   اقواد
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اقصورة قد يُبطئ الصمحة ك،ث ا وبالتا، يؤثر البا على ترتيب موقعكه لكن لن ااتخدمتهما بشكل
معقول فإن اقواد اقصورة مميدة للغاية، فيكمي أن تعلم م،ثن أن مستخدمي أبكات التواصل اإجتماعي

*يتشاركون احتويات البصرية أك،ثر من احتويات اسخرى بأربعي مرةه 
يبقى السؤال هو تديد القدر اقعقول من اقواد البصرية ال  تعل موقعك أك،ثر جا بية لكن دون اإضرار

الواب اس  ويتعلق بنوف المهمور الذي تستهمدفه وكذلك اوف الدمات ال  تقدمهماه بهه 
 كلمة تصل على100-75 أن اققاجت ال  ُتطّعم بالصور بنسبة صورة لكل اإحصائيات فم،ثن مباا

ِضعف عدد اقشاركات   الشبكات اإجتماعية مقاراة بـاققاجت ال  تتوي صورا أقله م،ثن لو كان  
 كلمة )وهو متواط عدد كلمات الصمحة اسو    اتائئ جوجل (فسيكون1890صمحتك مقال من 

=25 و 100\1890 =19العدد اسفضل للصور لكي تُتشارك على الشبكات اإجتماعية هو بي 
 صورةه 75\1890

كن تذكر أن هذه التقديرات مميدة أاااا للمحتوى اقوجه لشبكات التواصل اإجتماعيه ل
عموما الدرااات ال  قام اا موقع باكلينكو تبي اا ج يدف ماج للشك، أن تلقيم متوى صمحتك

هايكون له تأث  ليا  على التتيب كما يبي اقبيان التا،صورة واحدة على اسقل ب

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html


102

امنفوكرافيك مبالغ في تقديره:.130
اساموغرافيك تصل على لعجابات و مشاركات أك،ثر ب،ثنثة أضعاف من أي اوف  آخر من احتوىه
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جودة وثمن الخدمات أو السلع أهم من السيو:.131
 ٪ من أصحاب اسعمال يقولون أن تطوير السيو وتسي تواجدهم61ليس هذا ما يقوله احتفون، فــ 

*على مركات البحث هو أهم أولوياتم التسويقيةه 

التسويق الصادر أفضل من التسويق الوارد: ه132
 ٪ من اقسوقي يقولون أن التسويق الصادر16فقط 

*يقق أعلى توليد للمبيعاته 
التسويق الصادر - التسويق الوارد   

( outbound marketingالتسويق الصادر )باإنليزية 
هي الطريقة التقليدية للتسويق حيث تقوم الشركة بااتهمداف 
الزبائن عب لراال الراائل اإعناية و اقواد اإأهمارية عب 

واائل اإعنم   م،ثن التلماز واإ اعات والرائد واقلصقات 
اإعناية وغ ها هالتسويق الصادر هو مقابُل التسويق الوارد 

 (  حيث يَرِد الزبائن inbound marketing)باإنليزية 
ل  الشركة عب مركات البحث والتسويق باحتوى وغ ها من 
الهمود التسويقية هرغم أن التسويق الصادر أك،ثر كلمة من 
 90التسويق الوارد وأقل فعالية   لج أن الشركات ج تزال تنمق 

  اقئة من جهمودها التسويقية على التسويق الصادره

التسويق الصادر - التسويق الوارد   
( outbound marketingالتسويق الصادر )باإنليزية 

هي الطريقة التقليدية للتسويق حيث تقوم الشركة بااتهمداف 
الزبائن عب لراال الراائل اإعناية و اقواد اإأهمارية عب 

واائل اإعنم   م،ثن التلماز واإ اعات والرائد واقلصقات 
اإعناية وغ ها هالتسويق الصادر هو مقابُل التسويق الوارد 

 (  حيث يَرِد الزبائن inbound marketing)باإنليزية 
ل  الشركة عب مركات البحث والتسويق باحتوى وغ ها من 
الهمود التسويقية هرغم أن التسويق الصادر أك،ثر كلمة من 
 90التسويق الوارد وأقل فعالية   لج أن الشركات ج تزال تنمق 

  اقئة من جهمودها التسويقية على التسويق الصادره

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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التسويق الخلي مجرد أسطورة:.133
*ثل،ثا اقسوقي تقريبا يقولون العكس، حيث جحظوا تأث ه اإيا  خنل اتة أأهمره 

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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ل أحتاج إلى خطة خاإة بالهواتف:.134
 اقواايبه فشول مرة   التاريخ فهمرسمن علىهل تعلم أن تصمح الشبكة عب الواتف صار أكب منه 

تعاقبجوجل للهمواتف صار أواع من فهمراهما اقخصص للحواايب اقكتبيةه بل لن جوجل صارت 
هاقواقع ال  ج تأخذ الواتف باقسبان

 ٪ من لةا، اقستهملكي على مستوى9ه53بالنسبة للتجارة اإلكتواية، فيكمي أن تعلم م،ثن أن 
*العا  ةيلون جاتخدام هواتمهمم الذكية عند تصمح اقتاجر اإلكتوايةه 

، جوجل أضافت خوارزمية جديدة ستهما "موبايل-جيدون"ه وال  تأخذ بعي اإعتبار2015  صيف 
مواءمة موقعك للهمواتفه الوارزمية تعطي اقايا لضافية للمواقع اقناابة للهمواتف وتعاقب اسخرىه

بعد لينق خوارزمية موبايل-جيدون، تراجعت اصف اقواقعة ال    تصمم سجل الواتف   التتيب
على جوجله 

لذلك، لن   تكن قد صممت موقعك سجل الواتف فابدأ اننه 

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
https://webmasters.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html
https://webmasters.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html
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ههنالن   تكن واثقا من منءمة موقعك للهمواتف تقق من 

اقل اق،ثا، لزوارك هو اعتماد التصميم اقتجاوبه التصميم اقتجاوب يعل صمحات موقعك تتكيف مع
أاأات العري اقختلمة وةّكن من تكب  أو تصغ  احتويات ووضعهما بالطريقة اسفضل سجل اإينف

عليهما بسهمولة مهمما كان اوف الشاأةه 

 خسائر وأرباح اقواقع بعد لينق موبايل-جيدون حسب مواءمتهما للهمواتف من عدمه

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
https://www.stonetemple.com/mobilegeddon-may-have-been-bigger-than-we-thought/
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- أنواع من المحتويات على الشبكة: العادية ومحتويات أحادي القرن 3يفرقا الخبراء بين 
ومحتويات الحمار

التسويق بالمحتوى هو كل ما أحتاج:.135
صحيح أن احتوى هو الزء اسهم، لكن بدون الدعاية اقوازية وأااليب التسويق اسخرى فقد تبقى ح 

متويات اقمار هي احتوى الرديء 
الذي ج يتماعل معه القراء   والذي 
عادة ما ينعكس البا على تربة 

اقستخدم ه

احتويات العادية هي احتوى العادي 
الذي يتماعل معه القراء بشكل 

يبيعي ه

متويات أحادي القرن هي احتوى 
الرائع والنادر الذي يتماعل معه القراء 
ثماس ويتشاركواه   والذي عادة ما 
ينعكس ليابا على تربة اقستخدم ه
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أفضل احتويات مهمولةه

الروابط أهم من المحتوى:.136
* ٪ من أصحاب اسعمال يقولون أن احتوى اقنئم هو تقنية السيو اسك،ثر فعاليةه 72

3 تدوينة   الشهمر تصل على زيارات أك،ثر بـ 16فعلى ابيل اق،ثال، الشركات ال  تنشر أك،ثر من  5٫
*أضعاف من الشركات ال  تنشر أقل من أربع تدوينات   الشهمره 

المحتوى الجيد يحصل دائما على الترتيب امفضل: ه137
 وتربة اقستخدم أيضا لا تأث هاه احتوى اليداللميةكتابة متوى جيد يساعد ك،ث ا، لكن الروابط 

 وصمة النجاحههو اليدة اللميةمقرواا بالروابط 

حجم المحتوى لديه تأثير:.138
جوجل ج تصي عدد الكلمات لتحديد التتيبه والدليل أنا أحيااا تقدم اتائئ من تويت ال  ج يتجاوز

أحيااا مقال قص  قد يغري أك،ثر على قراءته وتوزيعه والتعليق عليه منف، 140عدد حروف تغريداتا الـ 
مقال يويل، وهو ما يأثر على التتيبه

https://blog.hubspot.com/marketing/blogging-frequency-benchmarks?__hstc=753710.8df4f76adf5c2b8e19274125530fafc2.1500395478136.1500395478136.1500395478136.1&__hssc=753710.1.1500395478137&__hsfp=3506323415&_ga=2.191393258.1503699626.1500395473-1041816065.1496057980#sm.001o6d3zv162ceoascb2o9l50lh3z
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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ه  بغض النظر عن حجم احتوى السر هو أن ترص على تقدي متوى حصري ومميد،

 إن كان في موقعك محتوى مكرر فسُتعاَقب:ه139

يقصد باحتوى اقكرر، احتوى الذي يظهمر   أك،ثر من صمحة على الشبكةه
كما أوضحت جوجلهاحتوى اقكرر ليس داعيا للعقاب لج لن كان الغري منه خداف مركات البحث 

لكن الطريقة ال  ُتعامل اا جوجل احتوى اقكرر جعلت الك،ث ين يتوهاون أنا تعاقب عليهه
خلق احتوى اقكرر عدة مشاكل حركات البحث، سنا تد صعوبة   تديد النسخة ال  اتضيمهما ل 
فهمراهما أو ال  اتست،ثنيهما، أيضا هنالك مسألة تديد الصمحة ال  اتستميد من الروابط اللمية وبقية
اإحصائيات اقتعلقة بالصمحات، لضافة يبعا ل  مسألة اختيار النسخة ال  اتحصل على التتيب

اسفضله

أن احتوى اقكرر قد يتم عرضه من أجل التحايل على تصنيماتنا  Google عندما تنحظ"
وخداف اقستخدمي، انقوم بإجراء التعدينت اقناابة لمهمراة اقواقع اقتورية    لك اسمر 

 Google ه اتيجة لذلك، قد يسوء ترتيب اقوقع أو قد تتم لزالته تاًما من فهمرسوتصنيمهما
"     هوعندئٍذ لن يظهمر   اتائئ البحث ثااية

واحتوى اقكرر على أحد اقواقع ج ة،ثل ابًبا جما  لجراءات بشأن هذا اقوقع ما   يتضح أن "
ل ا كان موقعك ه السبب وراء ااتخدام احتوى اقكرر هو الداف والتنعب بنتائئ مرك البحث

يعان من وجود مشكنت تتعلق باحتوى اقكرر، وكنت ج تتبع النصائح اقوضحة أعنه، فنحن 
 "  همن جاابنا نتار أحد لصدارات احتوى لعرضه   اتائئ البحث

 دآيل جوجل

أن احتوى اقكرر قد يتم عرضه من أجل التحايل على تصنيماتنا  Google عندما تنحظ"
وخداف اقستخدمي، انقوم بإجراء التعدينت اقناابة لمهمراة اقواقع اقتورية    لك اسمر 

 Google ه اتيجة لذلك، قد يسوء ترتيب اقوقع أو قد تتم لزالته تاًما من فهمرسوتصنيمهما
"     هوعندئٍذ لن يظهمر   اتائئ البحث ثااية

واحتوى اقكرر على أحد اقواقع ج ة،ثل ابًبا جما  لجراءات بشأن هذا اقوقع ما   يتضح أن "
ل ا كان موقعك ه السبب وراء ااتخدام احتوى اقكرر هو الداف والتنعب بنتائئ مرك البحث

يعان من وجود مشكنت تتعلق باحتوى اقكرر، وكنت ج تتبع النصائح اقوضحة أعنه، فنحن 
 "  همن جاابنا نتار أحد لصدارات احتوى لعرضه   اتائئ البحث

 دآيل جوجل

https://support.google.com/webmasters/answer/66359?hl=ar
https://support.google.com/webmasters/answer/66359?hl=ar
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بالنسبة سصحاب اقواقع، فاحتوى اقكرر قد يسبب لم مشكلتي على اسقل:
 - لتجنب تكرار اتائئ البحث مركات البحث لن تعري على اسرجح لج اسخة واحدة من  لك1  

احتوى، وهذا ايؤثر على بقية الصمحاته
 – لن تكرر امس احتوى على الشبكة، فهمذا يع  أن الروابط اللمية ال  يستقطبهما احتوى اتتمرق2  

على الصمحات ال  تعري  لك احتوىه وهذا ايضعف تلك الصمحات،
، و تكرار احتوى ليس* ٪ من احتوى على الشبكة مكرر 29احتوى اقكرر أك،ثر أيوعا من اقتوقع، فــ 

دائما متعمدا، م،ثن لن كنت تستخدم اسختي من موقعك، واحدة مؤمنة واسخرى غ  مؤمنة وتتويان
على امس احتوى فهمذا ايعتب تكرارا، أو لن كنت تبيع منتجا ما، وتضع امس احتوى مع بعض

التعدينت على صمحات تتلمة جاتهمداف دول تتلمة فهمذا أيضا يُعتب تكراراه
من اسفضل أن تتجنب اقل احتوى حرفيا من مواقع أخرى، لكن أحيان قد تع،ثر على متويات تراها

مميدة لرواد موقعك، لكن بدل أن تضع روابط لتلك الصمحة، راا تمضل أن تنقل احتوى ل  موقعك
لكي يبقى زوارك أيول وقت  مككن على موقعك، أو سن  لك احتوى موجود على موقع منافس، ول ن

لن ترغب   أن ترال لليه الزياراته

https://raventools.com/blog/duplicate-content/
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 لتجنب اقشاكل مع مركات  القااواية  الروابط لن كان   موقعك متوى مكرر فقد ترغب   اعتماد 
البحثه البعض يقتح منع جوجل من فهمراة الصمحات ال  تتضمن متويات مكررة لتجنب اقشاكل،
جوجل ج تنصح بذلك ساه قد يؤثر البا على ترتيب اقوقع أو قد يؤدي   أاوء اقاجت ل  لزالته

نائيا من فهمراهماه

بعدم منع دخول الزاحف ل  احتوى اقكرر على موقعك على الويب، اواء  Google نصح"ت
ل ا كان يتعذر على مركات البحث ه أم يرق أخرى txtهrobots أكان  لك بااتخدام ملف

 الزحف ل  الصمحات  ات احتوى اقكرر، فإنا لن تتمكن تلقائًيا من اكتشاف أن عناوين
URL  هذه تش  ل  احتوى امسه ومن   اتضطر ل  معاملتهما باعتبارها صمحات مستقلة
هذه، لكن  URL أما اقل اسفضل فهمو السماح حركات البحث بالزحف ل  عناوينه وفريدة

أو  rel=canonical مع وضع عنمة عليهما تميد بأنا مكررة عن يريق ااتخدام عنصر الرابط
  اقاجت ال  ه  301أو عمليات لعادة التوجيه   URL أداة التعامل مع معّلمات عناوين

يؤدي فيهما احتوى اقكرر ل  زحمنا بشكل أك،ثر من النزم ل  موقعك ، ةكنك أيًضا 
 " هSearch Console  ضبط لعداد معدل الزحف

ويقصد اذه ه جاهدة فهمراة الصمحات  ات اقعلومات اقميزة وعرضهما Google وتاول"
معدة "واسخة " عادية"التصمية، على ابيل اق،ثال، أاه ل ا كان موقعك يتوي على اسخة 

 noindexعنمة من كل مقالة، و  يتم منع أٍي من هاتي النسختي من خنل " للطباعة
 Google و  حاجت اادرة عندما تنحظه ، فإانا انختار لحداهاا إدراجهما بالقائمةالوصمية

أن احتوى اقكرر قد يتم عرضه من أجل التحايل على تصنيماتنا وخداف اقستخدمي، انقوم 
اتيجة لذلك، قد يسوء ه بإجراء التعدينت اقناابة لمهمراة اقواقع اقتورية    لك اسمر وتصنيمهما

 هوعندئٍذ لن يظهمر   اتائئ البحث ثااية Google ترتيب اقوقع أو قد تتم لزالته تاًما من فهمرس
"

دليل جوجل

بعدم منع دخول الزاحف ل  احتوى اقكرر على موقعك على الويب، اواء  Google نصح"ت
ل ا كان يتعذر على مركات البحث ه أم يرق أخرى txtهrobots أكان  لك بااتخدام ملف

 الزحف ل  الصمحات  ات احتوى اقكرر، فإنا لن تتمكن تلقائًيا من اكتشاف أن عناوين
URL  هذه تش  ل  احتوى امسه ومن   اتضطر ل  معاملتهما باعتبارها صمحات مستقلة
هذه، لكن  URL أما اقل اسفضل فهمو السماح حركات البحث بالزحف ل  عناوينه وفريدة

أو  rel=canonical مع وضع عنمة عليهما تميد بأنا مكررة عن يريق ااتخدام عنصر الرابط
  اقاجت ال  ه  301أو عمليات لعادة التوجيه   URL أداة التعامل مع معّلمات عناوين

يؤدي فيهما احتوى اقكرر ل  زحمنا بشكل أك،ثر من النزم ل  موقعك ، ةكنك أيًضا 
 " هSearch Console  ضبط لعداد معدل الزحف

ويقصد اذه ه جاهدة فهمراة الصمحات  ات اقعلومات اقميزة وعرضهما Google وتاول"
معدة "واسخة " عادية"التصمية، على ابيل اق،ثال، أاه ل ا كان موقعك يتوي على اسخة 

 noindexعنمة من كل مقالة، و  يتم منع أٍي من هاتي النسختي من خنل " للطباعة
 Google و  حاجت اادرة عندما تنحظه ، فإانا انختار لحداهاا إدراجهما بالقائمةالوصمية

أن احتوى اقكرر قد يتم عرضه من أجل التحايل على تصنيماتنا وخداف اقستخدمي، انقوم 
اتيجة لذلك، قد يسوء ه بإجراء التعدينت اقناابة لمهمراة اقواقع اقتورية    لك اسمر وتصنيمهما

 هوعندئٍذ لن يظهمر   اتائئ البحث ثااية Google ترتيب اقوقع أو قد تتم لزالته تاًما من فهمرس
"

دليل جوجل

https://www.seo-ar.net/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-relcanonical/
https://www.seo-ar.net/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-relcanonical/
https://support.google.com/webmasters/answer/answer.py?answer=48620
https://support.google.com/webmasters/answer/answer.py?answer=79812
https://support.google.com/webmasters/answer/answer.py?answer=79812
https://support.google.com/webmasters/answer/answer.py?answer=79812
https://support.google.com/webmasters/answer/66359?hl=ar
https://support.google.com/webmasters/answer/answer.py?answer=48620
https://support.google.com/webmasters/answer/answer.py?answer=79812
https://support.google.com/webmasters/answer/answer.py?answer=79812
https://support.google.com/webmasters/answer/answer.py?answer=79812
https://support.google.com/webmasters/answer/66359?hl=ar
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لن كنت تريد أن تصعب على انخرين ارقة متويات موقعك فأضف مرجعا  اتيا ل  صمحتك بوضع
رابط صمحتك   الروابط القااواية، أيضا قم ثمظ حقوق ملكية احتوى لدى جوجله 

 للتأكد من أن متواك   ُيسرقههذا اقوقعةكنك ااتخدام 

الكم قبل الكيف:.140
جوجل تستطيع بسهمولة تييز احتوى اقخصص لداف مركات البحثه لن   تكن لحصائيات

اقستخدمي جيدة، م،ثل عدد الزيارات والوقت اققضي على اقوقع وتماعل الزوار، فإن هذا دليل على
ضعف جودة احتوىه

مشروعي ل يحتاج إلى مدونة.141
ل مشروف متاج ل  مدواة لعري متوياتك

خلميةمتعلقة باقشروف وكذلك لتحصيل روابط 
لدى ترتيب جيد على اقدى البعيد ل  لتصل

 هنالك أخبار ومستجداتمركات البحثه
وتطويرات   كل ااواف الصناعاته اقدواة

اتساعدك على التموقع ضمن أبكات البات
اقتعلقة اجالكه

* قد تقنعك أك،ثر:اإحصائيات التالية 
5 ل  3 من اقشتين يطالعون من ٪ 47•

متويات قبل الشراءه
٪ من اسأخاص يُوزعون متويات 4•

هاقدواات سنم يرون أنا اُتميد الناس
 الذين يستخدمونأعمال سعمالُتيار •

أعمال معمال 
 أو Business-to-Businessأعمال-سعمال )باإنليزية: 

B2B هي تبادل بي اسعمال التجارية كالتبادل بي الصناف وتار )
الملة أو التبادل بي تار الملة وتار التجزئة أو التبادل التجاري بي 

أركة وأخرىه
عندما وصل اإاتات لسوق العمل الاص للتجارة بي اقنشآت و  بناء 
البنية التحتية، الشركات اقهمتمة والبيئة اجقتصادية القوية، تأث  اإاتات 
على اسعمال التجارية بي اقنشات اخذ يتزايد   ةيع أناء العا ، 

 % من الصمقات ال  تتم عب أبكة اإاتات تكون 80حيث أن 
صمقات لشعمال التجارية بي اقنشات، هناك العديد من الدول 

 ولكن   B2Cتستخدم التجارة اإلكتواية بي الشركات والعمنء 
انواة اسخ ة، تول التكيز   التجارة اإلكتواية من التجارة بي اقنشأة 

 ل  اجاتخدام المعال سدوات التجارة اإلكتواية B2Cواقستهملك 
 أك،ثر كماءةهB2Bلعل العمليات التجارية والعنقات 

ويكيبيديا

أعمال معمال 
 أو Business-to-Businessأعمال-سعمال )باإنليزية: 

B2B هي تبادل بي اسعمال التجارية كالتبادل بي الصناف وتار )
الملة أو التبادل بي تار الملة وتار التجزئة أو التبادل التجاري بي 

أركة وأخرىه
عندما وصل اإاتات لسوق العمل الاص للتجارة بي اقنشآت و  بناء 
البنية التحتية، الشركات اقهمتمة والبيئة اجقتصادية القوية، تأث  اإاتات 
على اسعمال التجارية بي اقنشات اخذ يتزايد   ةيع أناء العا ، 

 % من الصمقات ال  تتم عب أبكة اإاتات تكون 80حيث أن 
صمقات لشعمال التجارية بي اقنشات، هناك العديد من الدول 

 ولكن   B2Cتستخدم التجارة اإلكتواية بي الشركات والعمنء 
انواة اسخ ة، تول التكيز   التجارة اإلكتواية من التجارة بي اقنشأة 

 ل  اجاتخدام المعال سدوات التجارة اإلكتواية B2Cواقستهملك 
 أك،ثر كماءةهB2Bلعل العمليات التجارية والعنقات 

ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://expresswriters.com/blogging-statistics/
https://www.copyscape.com/duplicate-content/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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 ٪ من الذين ج يستعملون67اقدواات كجزء من التسويق باحتوى يصلون على زيارات أك،ثر بـ 
اقدوااته

 ٪ من81بسبب لرتباط اقدواات غالبا باسأخاص أو الشركات فإنا تكون مصادر موثوقة )•
*اسمريكيي م،ثن يرونا مصادر موثوقة (ه 

تنفع: لم تعداستضافة التدوينات .142
التدوينات اقستضافة الرديئة ضررها أكب

قدوااتمن امعهما، لكن لن ركزت على ا
 الودة فستساعدك على بناء ات

الروابطه

التدوين الستضافي
التدوين اجاتضا  بكل بساية هو أن تقوم بكتابة تدوينة/مقال   موقع 
 آخر له عنقة باجال الذي تتخصص فيهه فلنمتي أاك متخصص   

 أو Search Engine Optimizationتقنيات مركات البحث 
، فمي هذه اقالة اتكون مواقع م،ثل SEOكما ُيطلق عليهما اختصارًا 

SearchEngineLandهcom أو 
SearchEngineJournalistهcom مواقع مناابة لك لتكتب 

فيهماه
أو أات متخصص   الكتابة اجحتافية والعمل بقواعد الـ 

Copywriting فراا يكون موقع م،ثل Copybloggerهcom 
هGuest Postهو اقكان اق،ثا، لك كي تبث فيه تدوينتك اجاتضافية 

، ويكون Gust Blogger  هذه اقالة يكون اسك اقدون الضيف 
هناك مربع صغ    بداية التدوينة أو نايتهما به ابذة تتصر عنك بااب 
صورتك، باإضافة ل  رابط موقعك، أو رابط الصمحة ال  تب أن يش  

لليهما اقوقع اقضيفه
وبالعكس، راا تكون أات صاحب أحد اقواقع اقتخصصة   مال معي 

Niche ،وترغب أن يقوم أحد أركاء الصنعة بكتابة تدوينة لديك 
فيكون هو اقدون الضيف، وأات اقضيفه

موقع السيو بالعر 

التدوين الستضافي
التدوين اجاتضا  بكل بساية هو أن تقوم بكتابة تدوينة/مقال   موقع 
 آخر له عنقة باجال الذي تتخصص فيهه فلنمتي أاك متخصص   

 أو Search Engine Optimizationتقنيات مركات البحث 
، فمي هذه اقالة اتكون مواقع م،ثل SEOكما ُيطلق عليهما اختصارًا 

SearchEngineLandهcom أو 
SearchEngineJournalistهcom مواقع مناابة لك لتكتب 

فيهماه
أو أات متخصص   الكتابة اجحتافية والعمل بقواعد الـ 

Copywriting فراا يكون موقع م،ثل Copybloggerهcom 
هGuest Postهو اقكان اق،ثا، لك كي تبث فيه تدوينتك اجاتضافية 

، ويكون Gust Blogger  هذه اقالة يكون اسك اقدون الضيف 
هناك مربع صغ    بداية التدوينة أو نايتهما به ابذة تتصر عنك بااب 
صورتك، باإضافة ل  رابط موقعك، أو رابط الصمحة ال  تب أن يش  

لليهما اقوقع اقضيفه
وبالعكس، راا تكون أات صاحب أحد اقواقع اقتخصصة   مال معي 

Niche ،وترغب أن يقوم أحد أركاء الصنعة بكتابة تدوينة لديك 
فيكون هو اقدون الضيف، وأات اقضيفه

موقع السيو بالعر 

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
https://academy.hsoub.com/freelance/personal-branding/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-guest-blogging-r11/
https://academy.hsoub.com/freelance/personal-branding/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-guest-blogging-r11/
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المقالت الطويلة ليست جيدة للسيو:.143
اققاجت الطويلة توحي للقارئ بغزارة علمك وبأاك بذلت مهمودا أاقا لكتابتهما، وهذا يعله ي،ثق فيك

ويقدرك كذلكه
 أن متواط الكلمات   متويات الصمحات العشر يُقارب الـ2012 ُأجريت انة ةكشمت دراا

*ه تصل على ترتيب أفضل عموما  كلمة،  مكا يدل على أن اققاجت الطويلة 2500

كما يوضح اقبيان الصمحات اسعلى ترتيبا تتوي كلمات أك،ثر على العموم من الصمحات اسد  ترتيباه
هذا ج يع  أن احتويات الطويلة اتفع ترتيب موقعك بالضرورة، ولكن هذا اقبيان يوضح خطأ اجعتقاد

القائل بأن اققاجت الطويلة ايئةه

ا
ينبغي أن تكون العناوين قصيرة:.144

 كلمة تذب أعلى قدر من الزياراته لذلك فمن اسفضل أن تتجنب13 و 6العناوين ال  تضم بي 
*العناوين اقكواة من كلمات قليلةه 

 بيكسله 600أيضا تنب العناوين الطويلة جدا، سن مركات البحث لن تعرضه كامن لن تاوز عرضه 

http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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ههذه اسداةةكنك التحقق من أن العنوان اُيعري بالشكل الصحيح بوااطة 

https://smartsearchmarketing.com/google-title-tag-serp-preview-tool
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سرعة الموقع ل تهم:.145
. رتيبارعة اقوقع هي لحدى أهم عوامل الت

اإحصائيات التالية تبي أهاية ارعة التحميل:
ازون اكتشف أن كل ُعْشر ثااية لضافية من وقت التحميل يؤدي ل أم موقع التجارة اقعروف•

٪ه 1انماي اقبيعات بنسبة 
* ٪ من اسأخاص يغلقون الصمحات ال  تتاج أك،ثر من ثنت ثوان للتحميله 40•
 ٪ من قيمة معدل التحويله7بكل ثااية تضاف ل  مدة تميل الصمحة، فستخسر   اقتواط •

أما على الواتف فاقواقع البطيئة تصبح أاوء، ثكم ااتخدام أبكات الاتف لصبيب منخمضه
 ال  تسب ارعة التحميل وتعطيك تقريراهذه اسداةةكنك أن تتحقق من ارعة تميل موقعك من 

ممصن عن ال،ثغرات اقوجودة   موقعك وال  تُبطئهه

 كلما تراجع ترتيبك:معدل الرتدادكلما ارتفع ه146
 مسر الك،ث  من الزبائن احتملي لج أنا ج ممض ترتيبك مباأرةهيك عالية تع  أاارتدادرغم أن اسبة 

https://tools.pingdom.com/
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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السيو امسود ل يعمل:.147
اسمر يتعلق بنوف العمل الذي اتحدت عنهه ك،ث  من اااليب السيو اساود اتوصلك ل  ترتيب أعلى

لكن اتائجهما كارثية على اقدى البعيدهعلى اقدى القص ، 
  السنوات اسخ ة قامت جوجل بوضع حد لك،ث  منهما وثّبطت الناس عن مزاولة هذه التقنياته

المدونات الخاإة لم تعد تعمل على الطلقا:شبكة .148
اققيقة أاه ج تزال هنالك حاجت حيث ةكن لشبكات
اقدواات الاصة أن تميد موقعكه ولن كان اسمر صعبا

وفيه قدر من اقغامرةه

شبكات المدونات الخاإة
 Privateأبكة اقدواات الاصة  أو مايعرف ب 

Blog Network أو اختصارًا PBN هي مدواات 
 أو أك،ثر مبنية على دومينات منتهمية 5 ل  3من 

الصنحية و الدف منهما هو ترير باك لينك من مواقع من 
امس اجال و لديهما الطة ) أثوري (ه

موقع السيو بالعر 

شبكات المدونات الخاإة
 Privateأبكة اقدواات الاصة  أو مايعرف ب 

Blog Network أو اختصارًا PBN هي مدواات 
 أو أك،ثر مبنية على دومينات منتهمية 5 ل  3من 

الصنحية و الدف منهما هو ترير باك لينك من مواقع من 
امس اجال و لديهما الطة ) أثوري (ه

موقع السيو بالعر 

https://www.seo-ar.net/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-pbn/
https://www.seo-ar.net/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-pbn/
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السيو امسود سيأخذك إلى القمة بسهولة:.149
هنالك أأخاص يتقنون هذا النوف من السيو وقد ةكنوك من رفع ترتيبك بشكل اريع، لكن هذا لن
يدوم يوين، وايعود على موقعك بالضرر على اقدى البعيده لضافة ل   لك، فأات تعري موقعك

لعقوبات جوجل، وهذا اينسف كل مهموداتك ال  بذلتهما والوقت الذي أامقتهه

التمويه ل يزال يعمل:.150
هذه التقنية قدةة ومموفة باقخايره

كل أنواع التمويه سيئة:.151
م،ثل حذف الروابط الداخلية الزائدة   اقوقع، أو أكوادهنالك بعض التطبيقات اقميدة للتمويهه 

الافااكريبت غ  اقتعلقة باحتوى وغ   لكه 

جوجل بولينج ل تعمل:.152

التمويه
 ( هي لحدى تقنيات السيو القدةة   تقوم على Cloakingالتمويه )باإنليزية 

تويه مركات البحث   ثيث تكون هنالك اسختان من اقوقع   واحدة تصصة 
لعنيكبات مركات البحث   واسخرى موجهمة للزائرين ه

الدف من التمويه هو خداف مركات البحث للحصول على ترتيب مرتمع   ثيث 
ةكنهما من ترير بعض احتويات اقوجودة   الصمحة دون علم من جوجل   م،ثل 

اقواد اإباحية م،ثن ه

التمويه
 ( هي لحدى تقنيات السيو القدةة   تقوم على Cloakingالتمويه )باإنليزية 

تويه مركات البحث   ثيث تكون هنالك اسختان من اقوقع   واحدة تصصة 
لعنيكبات مركات البحث   واسخرى موجهمة للزائرين ه

الدف من التمويه هو خداف مركات البحث للحصول على ترتيب مرتمع   ثيث 
ةكنهما من ترير بعض احتويات اقوجودة   الصمحة دون علم من جوجل   م،ثل 

اقواد اإباحية م،ثن ه

جوجل بولينج
هي تقنية بناء روابط اامة    ربطهما ( أو الروابط اقلغومة جوجل بولينئ )

هانافسيك ح  تضر بتتيبهمم
هذه الروابط قد تكون  آتية من مواقع ايئة السمعة و مشبوهة م،ثل اقواقع 

اإباحية و اقواقع ال  تتوي برامئ ضارة و غ ها ه

جوجل بولينج
هي تقنية بناء روابط اامة    ربطهما ( أو الروابط اقلغومة جوجل بولينئ )

هانافسيك ح  تضر بتتيبهمم
هذه الروابط قد تكون  آتية من مواقع ايئة السمعة و مشبوهة م،ثل اقواقع 

اإباحية و اقواقع ال  تتوي برامئ ضارة و غ ها ه
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هذه التجربة تتحقق من صحة اسمره

جوجل بولينج 
2012/5/28 ح   2012/4/30من تاريخ التجربة  

هنامن  رابط التجربة  

 مكلوكا Pool-Cleaning-Houston.comالتجربة اتستهمدف موقعا باام    التجربة 
للقائمي على التجربةه

ايقوم أصحاب التجربة ببناء عشرات  آجف الروابط السيئة وتوجيهمهما نو  لك اقوقع،  
ايتتبعون ترتيبه على جوجله

Pool Cleaningقبل بداية التجربة كان اقوقع   الرتبة ال،ثال،ثة للكملة اقمتاحية "

Houstonه"
قاموا بشراء روابط ايئة ورخيصة كالتا،:

"هPool Cleaning Houston من روابط التعليقات، مع اقنقور "45000 - 
 دوجراه15الكلمة 
"هPool Cleaning Houston رابط من اقنتديات، مع اقنقور "7000 - 

 دوجراته5الكلمة 

https://www.tastyplacement.com/infographic-testing-negative-seo
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جوجل بولينج 
Pool رابط من الشرائط الاابية سربع مدواات ايئة السمعة، مع اقنقور "4000  - 

Cleaning Houston دوجراه20"ه الكلمة 
ه دولرا40الكلمة اإةالية: 

اقبيان أامله يبي تغ ات التتيب خنل اساابيع اسربعة النحقةه

  اسابوف اسول ُأضيمت روابط التعليقات، وكما يُبي اقبيان فلم يكن لا تأث  قظي،
لكن   اسابوف ال،ثان وعند لضافة روابط اقنتديات صعد اقوقع ل  الرتبة ال،ثااية، وهو أمر

غ  متوقعه
  اسابوف ال،ثالث ُأضيمت روابط الشرائط الاابية فكاات النتيجة انماضا اريعا  

 كلمة ممتاحية لضافة ل  الكلمة اقمتاحية الرئيسيةه26التتيبه اجنماي ئل كذلك 

 لضافة روابطلضافة روابط اقنتدياتلضافة روابط االتعليقات  
الشرائط الاابية



121

جوجل بولينج 
ليس واضحا من التجربة السبب اققيقي جنماي التتيب، هل هي الروابط، وأي صنفتحليل التجربة:

من الروابط ال،ثنت مسؤولة عن اجنماي، أم قد يكون السبب هو ااتخدام هذه الروابط
قنقورات مطابقة للكلمة اقمتاحية اقستهمدفة، وهو أمر يُنصح   العادة بتجنبهه لكن مهمما
كان السبب فاسكيد أن التجربة ت،ثبت أاه ةكن اإضرار باقنافسي ابلغ ج يتجاوز اسربعي

دوجراه 

، و الك،ث  حدت منذ  لك الوقته لن كنت تمكر اذه الطريقة2012قد يقول البعض أن التجربة كاات انة 
فهمنيئا لك ل ن، لقد صرت تمهمم يبيعة السيو، فهمو مال متغ  بااتمرار، لكن مع  لك ينبغي أن تمهمم أن هذه

 انوات من لعنن جوجل أاه ج ُةكن قنافسيك اإضرار اوقعك والعبث بتتيبه،10التجربة جاءت بعد حوا، 
وكذلك بعد لينق خوارزمية البطريق ال  يمتي أن تبطل هذه اسااليبه

كما ااتنتئ مصمم التجربة، فإن خطورة التجربة   أنا أثبتت أاه ةكن اإضرار اوقع ثجم متواط ابلغ ج
يتجاوز بضع عشرات من الدوجرات، وهو أمر ينبغي أن يقلق أصحاب اقشاريع الصغ ة، خصوصا وأن الكلمة

ضئيلة، و التقنية اهملة، ل  يكمي بضع عشرات من الدوجرات أهمريا لشراء  آجف الروابط الرخيصة ال  تُباف على
الشبكة،   توجيهمهما ل  موقع اقنافس لطرده من الصمحة اسو  لنتائئ جوجله 

ج أدري قا ا قد يقوم أحد بشيء فظيع كهمذا، فراا منافس حسود، أو موظف مطرود أو زبون مستاء أو فقط
أخص مريض وأريره 

أعتقد أن اقشاريع الصغ ة هي اسك،ثر ُعرضة لوجل بولينئ، فاقواقع الكب ة تكون حذرة وتراقب بااتمرار الروابط
اللمية اقوجهمة لليهما، ولديهما اسدوات والبة الكافية للتعامل مع الروابط اقشبوهةه

التجربة كاات قبل لينق جوجل سداة التنصل من الروابط،كما أن خوارزميات جوجل تتحسن، و آمل انن،
وبعد سس انوات من التجربة أن تكون اسمور قد تغ ته 

على اسرجح أن م،ثل هذه التقنية لن تأثر عليك أو على زبناءك، مع  لك ينبغي أن تكون حذرا وتراقب بااتمرار
هفتنصل منهمالحصائيات موقعك وبياااته، ولن جحظت أي روابط ايئة   اتاهه 

قوقع هسبيس، وهو 2016من اسم،ثلة الشهم ة على ااتخدام جوجل بولينئ   العا  العر  هو ما حدت انة 

https://support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=ar
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أكب جريدة رقمية باقغرب العر ه حيث   اتام اقوقع بتوليد الزيارات من مواقع لباحية، و لك بشراء روابط
خلمية من مواقع لباحية بغري جلب الزواره بالطبع تلك الروابط كاات حقيقية، وثبت أن هنالك الك،ث  من

الراوبط اللمية القادمة من مواقع لباحية   اتاه هسبيس، لكن كان من الواضح كذلك أن تلك الروابط ُدايت
عليه لتشويه سعتهه اقشتبه اسول   دس هذه الروابط القذرة هو موقع أوف تيمي، اقنافس اسول لسبيس،

خصوصا وأاه كان أول موقع كشف هذه الروابط واتم هسبيسه
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خاتمة

 كلمةه أرجوا أن تكون   هذه اقرحلة قد ملصت من26000هنيئا لك، لقد أنيت للتو كتابا من أك،ثر من 
معظم اسااي  واسخطاء ال  علقت بذهنك حول السيو والتسويق الرقميه أرجو أن تكون جئحة التقنيات ال 

كنت تعتمدها قد تقلصت انن ك،ث ا، و  يبق فيهما لج ما ينمعك حقاه 
 

بالتوفيق
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ةعت   هذا اقلحق اقصطلحات التقنية ال  وردت   هذا الكتابه
هذه اقصطلحات مرتبة ترتيبا أبديا لتسهميل الرجوف لليهماه

 وتويله ل A هدفهما اساااي هو قياس التغي  الناتئ عن تعديل متغ  A/Bاختبارات إختبارات أ\ب
، فإ ا افتضنا أاك تتلك موقًعا لبيع اقنبس الرياضية  و واجهمة تبدأ بصمحة هبوطBمتغ  

إقناف الزائر بالتسجيل باقوقع للحصول على مميضات مدهشة، الصمحة مقسمة ل،ثنت
مراحل، باقرحلة اسخ ة يوجد زر التسجيل اوقعك، كان من لحدى اإقتاحات هو تغي 

الملة اقكتوبة على الزر من )اّجل انن( ل  )أاضم للينا(ه
 )اجلAاذه اقالة وبكل اهمولة ةكنك معرفة أي منهمما أفضل من انخر هل ةلة 

ه A/B )أاضم للينا( عن يريق القيام باختبار Bانن( أم ةلة 

إعادة التوجيه
302 و 301

لعادة التوجيه تقوم بتوجبه الزوار من صمحة ا  صمحة اخري او من موقع ا  موقع اخر،
وتتم عميلة اعادة التوجيه بدون علم الزائر ف اغلب اجحيانه
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ااواف لعادة التوجيه
: تقول لوجل ان عملية لعادة التوجيه هذه دائمة واذا تسقط جوجل301لعادة توجيه 

فهمرس الدومي القدي او الصمحة القدةة من فهماراهماه
: تقوم لوجل ان عملية لعادة التوجيه هذه مؤقتة فتقوم جوجل باقماظ302لعادة توجيه 

علي ترتيب و ارأمة الدومي القدي او الصمحة القدةة وف اتائئ البحث ايظهمر لك
الدومي القدي، لكن عندما تضغط عليه ايتم لعادة توجيهمك ا  الصمحة الديدةه

( هي تبادل بيB2B أو Business-to-Businessأعمال-سعمال )باإنليزية:  أعمال معمال
اسعمال التجارية كالتبادل بي الصناف وتار الملة أو التبادل بي تار الملة وتار التجزئة

أو التبادل التجاري بي أركة وأخرىه
ما وصل اإاتات لسوق العمل الاص للتجارة بي اقنشآت و  بناء البنية التحتية،

الشركات اقهمتمة والبيئة اجقتصادية القوية، تأث  اإاتات على اسعمال التجارية بي اقنشات
 % من الصمقات ال  تتم عب أبكة80اخذ يتزايد   ةيع أناء العا ، حيث أن 

اإاتات تكون صمقات لشعمال التجارية بي اقنشات، هناك العديد من الدول تستخدم
 ولكن   انواة اسخ ة، تول التكيز  B2Cالتجارة اإلكتواية بي الشركات والعمنء 

 ل  اجاتخدام المعال سدواتB2Cالتجارة اإلكتواية من التجارة بي اقنشأة واقستهملك 
 أك،ثر كماءةهB2Bالتجارة اإلكتواية لعل العمليات التجارية والعنقات 

النتائئ ال  تظهمر على( يُقصد به organic searchالبحث العضوي )باإنليزية البحث العضوي
مركات البحث بشكل يبيعي، اي دون احتساب النتائئ اقدفوعة واإعنااته

ترتيبهما على اتائئ مرك البحثالتتيب العضوي لصمحة ما اسبة ل  كلمة ممتاحية ما هو 
جوجل م،ثن، لكن دون احتساب النتائئ اإعناية اقدفوعةه

التدوين اجاتضا  بكل بساية هو أن تقوم بكتابة تدوينة/مقال   موقع  آخر له عنقةالتدوين
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Searchباجال الذي تتخصص فيهه فلنمتي أاك متخصص   تقنيات مركات البحث الستضافي
Engine Optimization أو كما ُيطلق عليهما اختصاًرا SEOفمي هذه اقالة ،

 أوcomهSearchEngineLandاتكون مواقع م،ثل 
SearchEngineJournalistهcomمواقع مناابة لك لتكتب فيهماه 

 فراا يكونCopywritingأو أات متخصص   الكتابة اجحتافية والعمل بقواعد الـ 
 هو اقكان اق،ثا، لك كي تبث فيه تدوينتكcomهCopybloggerموقع م،ثل 
هGuest Postاجاتضافية 

، ويكون هناك مربع صغ Gust Blogger  هذه اقالة يكون اسك اقدون الضيف 
  بداية التدوينة أو نايتهما به ابذة تتصر عنك بااب صورتك، باإضافة ل  رابط

موقعك، أو رابط الصمحة ال  تب أن يش  لليهما اقوقع اقضيفه
 وترغبNicheوبالعكس، راا تكون أات صاحب أحد اقواقع اقتخصصة   مال معي 

أن يقوم أحد أركاء الصنعة بكتابة تدوينة لديك، فيكون هو اقدون الضيف، وأات
اقضيفه

التسويق الصادر
- التسويق الوارد

( هي الطريقة التقليديةoutbound marketingالتسويق الصادر )باإنليزية 
للتسويق حيث تقوم الشركة بااتهمداف الزبائن عب لراال الراائل اإعناية و اقواد
اإأهمارية عب واائل اإعنم، م،ثن التلماز واإ اعات والرائد واقلصقات اإعناية

inbound marketingوغ هاهالتسويق الصادر هو مقابُل التسويق الوارد )باإنليزية 
(، حيث يَِرد الزبائن ل  الشركة عب مركات البحث والتسويق باحتوى وغ ها من الهمود

التسويقيةهرغم أن التسويق الصادر أك،ثر كلمة من التسويق الوارد وأقل فعالية، لج أن
   اقئة من جهمودها التسويقية على التسويق الصادره90الشركات ج تزال تنمق 

التشوير هو كل  كر جام أركتك أو مشروعك وكذلك البيااات اقتعلقة به م،ثل رقم الاتفالتشوير
والماكس وعنوان اققر وغ ها   مواقع أخرى دون وضع رابط قوقعكه
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 ( هي لحدى تقنيات السيو اساود، تقوم على تويهCloakingالتمويه )باإنليزية التمويه
مركات البحث، ثيث تكون هنالك اسختان من اقوقع، واحدة تصصة لعنيكبات مركات

البحث، واسخرى موجهمة للزائرينه
الدف من التمويه هو خداف مركات البحث للحصول على ترتيب مرتمع، ثيث ةكنهما من
ترير بعض احتويات اقوجودة   الصمحة دون علم من جوجل، م،ثل اقواد اإباحية م،ثنه

التنصل من
الروابط

الودة ليست لديك ايطرةل ا كنت ترى أن ترتيب موقعك يتضرر من روابط منخمضة 
يب عليك بعدم النظر لليهما عند تقييم موقعك ولكن Googleعليهما، ةكنك مطالبة 

بذل كل جهمد  مككن إزالة الروابط اقخالمة ال  توجيه ل  موقعك، وتدر اإأارة ل  أن
التنصل من هذه الروابط ج يكميه

الوارزمية هي مموعة من الطوات الرياضية واقنطقية واقتسلسلة النزمة قل مشكلة ماهالخوارزميات
وسيت الوارزمية اذا اجام اسبة ل  العا  أبو جعمر ممد بن مواى الوارزمي الذي
ابتكرها   القرن التااع اقينديه الكلمة اقنتشرة   اللغات النتينية واسوروبية هي »

algorithme:و  اسصل كان معناها يقتصر على خوارزمية لتاكيب ثنثة فقط وهي »
( والتكرارهselectionالتسلسل واجختيار )

: تكون الوارزمية عبارة عن مموعة من التعليمات اقتسلسلة، هذه التعليمات قدالتسلسلالتسلسل
تكون لما بسيطة أو من النوعي التالييه

: بعض اقشاكل ج ةكن حلهما بتسلسل بسيط للتعليمات، وقد تتاج ل  اختباراجختياراجختيار
بعض الشروط وتنظر ل  اتيجة اجختبار، ل ا كاات النتيجة صحيحة تتبع مسار يوي

تعليمات متسلسلة، ول ا كاات خايئة تتبع مسار  آخر تتلف من التعليماته هذه الطريقة
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هي ما تسمى اما  القرار أو اجختياره

التكرار: عند حل بعض اقشاكل ج بد من لعادة امس تسلسل الطوات عدد من اقراته
وهذا ما يطلق عليه التكراره

اصوص قابلة للنقر، فإن الروابط الصوريةعلى عكس الروابط النصية ال  تكون على أكل الروابط الصورية
هي صور قابلة للنقر عليهماه

عندما يتمق صاح  موقعي أو( هي reciprocal linksالروابط اقتبادلة )باإنليزية  الروابط المتبادلة
أك،ثر على أن يضع كل منهمم رابطا ل  موقع انخر بغية تسي التتيب   مركات البحثه

بالعقوبةههذه التقنية تظرها جوجل وتذر منهما وتتوعد مقتفيهما 

الكلمة   الصمحة مقسومة علىالك،ثافة اقمتاحية لكلمة ما هي عدد مرات ورود تلك الكثاف المفتاحية
العدد اإةا، لكلمات الصمحة 

الروابط
المحسوبة

الراوبط ال  تأخذها جوجل بعي( هي dofollow linksالروابط احسوبة )باإنليزية 
nofollowاإعتبار   خورزمياتا، على العكس من الروابط اقهمملة )باإنليزية 

linksه)
<هnofollow>كل الروابط مسوبة باات،ثناء ال  ُوست بالوام 

المعرف الرقمي
IP

( هو اقعرف الرقمي سي جهمازIP addressعنوان بروتوكول اإاتات )باإنليزية: 
)حااوب، هاتف ممول،  آلة يابعة، موجه( مرتبط بشبكة معلوماتية تعمل ثزمة

بروتوكوجت اإاتات، اواء أكاات أبكة ملية أو أبكة الشبكات اإاتاته يقابل عنوان
اني   م،ثن   أبكات الاتف رقم الاتفه 
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المقتطفات
المميزة في

البحث

، قد اعري اتيجة ثث   قالب مقتطفGoogleعندما يطرح مستخدم اؤاًج   ثث 
 مكيز بأعلى صمحة اتائئ البحثه ويتضمن قالب اققتطف اقميز هذا ملخًصا لججابة  

ااتخنصه من صمحة الويب، باإضافة ل  رابط للصمحة وعنوان الصمحة وعنوان
URL ه

القابل للنقر، والذي ل ا اقرت عليه( هو النص anchor textاقنقورات )باإنليزية  المنقورات
أخذك ل  صمحة أخرى على الشبكة أو أيلق عملية أو برااما ما،

الوسم>
noIndex>

 عن يريق تضمي العنمة الوصميةGoogleمكنك منع ظهمور صمحة   ثث ي
noindex أمرة   HTML" للصمحة، أو عن يريق عري رأس noindex  "

 ل  هذه الصمحة ويرىGooglebotه و  اقرة التالية ال  يزحف فيهما HTTPيلب 
Google هذه الصمحة من اتائئ ثث Googlebotفيهما العنمة أو الرأس، ايغمل 

تاًما، بغض النظر عما ل ا كاات هناك مواقع أخرى تتضمن روابط مؤدية لليهما أم جه

جوجل بولينئ )أو الروابط اقلغومة( هي تقنية بناء روابط اامة   ربطهما انافسيك ح  تضرجوجل بولينج
بتتيبهممه

 )ويطلق عليه   بعضGoogle هو براامئ تتبع زحف الويب من Googlebotجوجلبوت
 من خنلاGooglebotاسحيان أيًضا اام "العنكبوت"(ه الزحف هو عملية يكتشف 
هGoogleالصمحات الديدة أو ال  يتم تدي،ثهما ليضيمهما ل  فهمرس 

ونن استخدم    لك مموعة ضخمة من أجهمزة الكمبيوتر للبحث عن )أو "الزحف ل "(
 خوارزمية: حيث تددGooglebotمليارات الصمحات على الويب وجلبهماه ويستخدم 
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برامئ الكمبيوتر اقواقع ال  يتم الزحف لليهما وعدد مرات عملية الزحف وعدد الصمحات
ال  يتم جلبهما من كل موقعه

دليل جوجل

)تتل اقرتبة ال،ثال،ثة   عوامل التصنيف لدى جوجل( تقومرااك-برين هي خوارزمية  كية رانك-برين
بتحويل الكلمات ل  كائنات رياضياتية تسمى "متجهمات" يستطيع اقااوب أن يمهمماه 

يقوم بتخمي معناها بإياد كلمات أوعندما يرى رااك-برين كلمة أو ةلة غ  ممهمومة له، 
ةل لا دجلة قريبة اقع ، واوجب  لك يرأح النتائئ، وهذا يساعد على معالة البحوت

غ  الواضحةه

( لجأارةgoogle dance)باإنليزية قبل عدة انوات ااُتخِدم مصطلح رقصة جوجل   رقصة جوجل 
ظاهرة التغ  الماعي لتتيب اقواقع الناتئ عن تديث جوجل لمهمراهما، والذي كانل  

يدت  آاذاك مرة كل عدة أاابيعه 
فهمراهما يوميا تقريبا، واختمت تلك الظاهرةاليوم ومع تطور عمل جوجل، صارت تدت 

اننه لكن اقصطلح ج يزال ُيستخدم لجأارة ل  ظاهرة  مكاثلةه وهي ال  اقصدها هناه

ال  تب  اا الروابط اللمية( هي السرعة Link velocityارعة التبيط )باإنليزية سرعة التربيط
قوقعك، وبتعب   آخر هي عدد الروابط اللمية ا قوقعك مقسومة على مدة بنائهماه

شبكات
المدونات

الخاإة

 أو اختصارًاPrivate Blog Networkأبكة اقدواات الاصة أو مايعرف ب 
PBN أو أك،ثر مبنية على دومينات منتهمية الصنحية و الدف5 ل  3 هي مدواات من 

منهما هو ترير باك لينك من مواقع من امس اجال و لديهما الطة ) أثوري (ه

أريط البيئ رااك هو أداة من جوجل تعطي قيمة البيئ رااك للصمحات على الشبكة، شريط البيج رانك
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فحات أحاديإ
القرن:

ي الصمحات ال  تتجاوز معدل النقر اقتوقع مقاراة بالصمحات ال  تكون   امسه
ترتيبهماه هذه الصمحات غالبا ما تكون ضمن النتائئ اسربع اسو ه

ي الصمحات ال  عجزت عن تقيق معدل النقر اقتوقع من الصمحات   م،ثل ترتيبهماههإفحات الحمار
هذه الصمحات عادة ما تكون تت اقرتبة الامسةه

إندوقا جوجل
الرملي

الديدةه وتنعهما من اقصول علىصندوق جوجل الرملي هي مصماة تستهمدف اقواقع 
ترتيب جيد بالنسبة للكلمات اقمتاحية ال  تستهمدفهما ح  لو احتوت على متوى قيم و

هملكت روابط خلمية جيدة

coهgoogleهwwwجحقة النطاق هي الزء اسخ  من اام النطاق م،ثن النطاق ) لحقة النطاقا
m" جحقته هي )com( والنطاق "arهislamwayهnet)

"هnetجحقته هي "

مصفاة الروابط
الحديث

هي مصماة أاشأتا جوجل سجل التقليل من قيمة الروابط اللمية اقدي،ثةه 

معدل اإرتداد هو اسبة اقرات ال  قام فيهما الزائرون اغادرة اقوقع بعد مطالعة صمحة واحدةمعدل الرتداد
ودون الذهاب ل  صمحة أخرى من اقوقع من لةا، عدد الزيارات

اسبة توضيح عدد اقرات ال  ينقر فيهما اقستخدمون على لعناك بعد مشاهدتهه وةكنمعدل النقر
ااتخدام اسبة النقر ل  الظهمور لقياس مستوى أداء كلماتك الرئيسية ولعنااتكه

اسبة النقر ل  الظهمور هي عدد النقرات ال  يتلقاها لعناك مقسوًما على عدد مرات عري
اسبة النقر ل  الظهموره على ابيل اق،ثال، ل ا تلقىلعناك: النقرات ÷ مرات الظهمور = 
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%  5ه0 مرة ظهمور، فإن اسبة النقر ل  الظهمور تساوي 1000 اقرات و5لعناك 
هذه اقالةه

SSL  اإتصال بي الادم و اقتصمحه ثيث تبقى البيااات اقتبادلةتقنية امنية تقوم على تشم
بينهمما  آمنةه
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هذا اقلحق يضم لحصاءات متعلقة بالسيو والتسويق الرقمي، الدف منهما مساعدة منك اقواقع و خباء السيو
واقسوقي على تطوير أدائهمم على ضوء  آخر اقستجدات   عا  التسويق والسيوه هذه اإحصاءات واسرقام

ههنامتجددة بااتمرار، ةكنك العودة ل   آخر تديث لا من 

إحصاءات عامة

لفهمم كيف يبحث الناس وكيف يدون ما يُريدونه

معدل النقر
(2016  لديهممه)معدل النقر ٪ فقط من أصحاب اقشاريع راضون عن 22•
34 على الصمحة اسو    اتائئ جوجل على اقواايب الشخصية هو معدل النقر• (2015٪ه)36٫
31 على الصمحة اسو    اتائئ جوجل على الواتف هو معدل النقر• (2015٪ه)35٫
 ٪، أي10،65 ٪ كمعدل اقر، فيما تصل النتيجة ال،ثااية على 21،12تصل النتيجة اسو  على •

الضعف تقريباه

https://en.wikipedia.org/wiki/Click-through_rate
http://statsarab.blogspot.com/2017/08/statseo.html
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*اقبيان التا، يبي العنقة بي التتيب على جوجل وبي معدل النقره 

منحظة: هذه اسرقام قد تبدوا أقل من اسرقام اقنتشرة على اقواقع اإحصائية الشهم ة، والسبب أن هذه النسب
تأخذ بعي اإعتبار اتائئ اسثات ال    يقم الباح،ثون بالنقر على أي منهماه

ةالتجارة الرقمي
، ما ُيشكل!تريليون دوجر أمريكي 9ه1ما يُقارب  2016بلغت مبيعات التجارة اإلكتواية العاقية لعام •

* من مبيعات التجارة العاقية لنمس السنةه% 4ه7
(2014 ٪ من اقشتين ُيرون ث،ثا على الشبكة قبل القيام بعملية أراء كب ةه) 81•
34اقابل ٪ من الناس يذهبون مباأرة ل  موقع أمازون ليبدؤوا البحث عن اقنتجات ال  يُريدون، 44•

(2015٪ يستعملون مركات البحث م،ثل جوجل وياهوه)
من لةا، اقستهملكي على مستوى العا  ةيلون جاتخدام هواتمهمم الذكية عند تصمح ٪ 9ه53•

 منهمم خطوة الدفع وتويل اسموال عب جهماز الكمبيوتر% 9ه76اقتاجر اإلكتواية،   حي ُيكمل 
 من مستهملكي الشرق اسواط قاموا بالتسوق اجلكتون سول مرة   العامي اقاضيي ٪ 72•

http://c4c.kacst.edu.sa/estawthig.aspx?vid=1
https://www.internetmarketingninjas.com/blog/google/announcing-2017-click-rate-study/
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فإن أك،ثر اقنتجات مبيعًا عب اإاتات   الشرق اسواط هي تذاكر PayFortتبعاً لدرااة من أركة •
الط ان، حجوزات المنادق، تذاكر المعاليات، اسجهمزة اإلكتواية، الكتب، اقلبواات واسلعاب

اإلكتوايةه
ه من اقستخدمي يمضيلون الشراء من متجر يستطيعون مراالته مباأرًة53%•

السيو المحلي
(2016 أمياله)5 ٪ من اقستهملكي الذين قاموا ببحث ملي زاروا من تاريا يبعد أقل من 72•
(2016 ٪ من البحث على الواتف مرتبط باقنطقة احليةه)جوجل 30•
(2016 ٪ من البحث عن اسأياء القريبة ينتهمي بالشراءه)جوجل 28•
زيارة اقتاجر خنل يوم واحده)جوجلب٪ من اقاجت 50البحث احلي على الواتف ينتهمي   •

2014)
(2014 ٪ من البحث احلي عب الواتف يُؤدي ل  الشراء اقباأر )اوفنين(ه)78•

البحث عبر الهواتف
 الذين يستخدمون أجهمزة الاتف للبحث عن اقنتجات التجارية يمعلونأعمال سعمال ٪ من تيار 49•

(2015 أثناء العمله)جوجل  لك
 ٪ من مستخدمي الواتف الذكية يقولون أنم عندما يبح،ثون عن أيء ما عب هواتمهمم فإنم يريدون65•

اقعلومات اسك،ثر ُقربا وتعلقا اا يريدون بغض النظر عن الشركة ال  ُتزود بتلك اقعلوماته)جوجل
2015)

 ٪ من مستخدمي الواتف الذكية اكتشموا أركات أو منتجات جديدة قا ث،ثوا على هواتمهممه51•
(2015)جوجل 

(2016 ٪ من اقستهملكي يبدؤون البحث على هواتمهمم من مركات البحثه)48•
(2016 ٪ من اقستهملكي يبدؤون البحث على هواتمهمم بوااطة تطبيقات خاصةه)26•

البث العضوي:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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(2015جوجل تتلقى مئة بليون ثث أهمرياه)•
(2016 كلمةه)1890متواط عدد كلمات الصمحة اسو    اتائئ ثث جوجل هو •

اقبيان أامله يوضح أاه   اقتواط، يكون عدد كلمات الصمحات  ات التتيب اليد أكب منه  
*الصمحات  ات التتيب اسقله 

(2016 ٪ من اسثات على جوجل تتكون من أربع كلمات أو أك،ثره)50•
 ٪ من أصحاب اسعمال يقولون أن تطوير السيو وتسي تواجدهم على مركات البحث هو أهم61•

*أولوياتم التسويقيةه 
(2015 يبدؤون ثوثهمم ببحث عامه)جوجل أعمال سعمالتيار  ٪ من 71 •
 يقومون باثن  عشرة ث،ثا   اقتواط قبل اإاتقرار على اختيار معيه)جوجل أعمال ععمالتيار •

2014)
2015 ٪ من أصحاب اسعمال يقولون أن احتوى اقنئم هو تقنية السيو اسك،ثر فعاليةه)72•
 اسعمال يقولون أن العائق اسكب أمام ناح السيو هو تغي  خوارزميات مركاتأصحاب ٪ من 40•

(2015البحثه)
 حرفا، وكلما50متواط عدد أحرف لساء عناوين الصمحات اسو  على صمحة اتائئ جوجل هو •

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://www.stateofinbound.com/?__hstc=20629287.5167c573a544bfe14c813d7a23d01e0d.1496057992630.1499881197223.1500848769578.3&__hssc=20629287.1.1500848769578&__hsfp=3506323415
http://backlinko.com/search-engine-ranking
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تراجع التتيب لج وازداد عدد اسحرف كما يبي اقبيان التا،:

البحث بالصوت:
* ٪ من اسأخاص يستخدمون البحث الصو، يومياه19•
 ٪ يستخدمون أليكسا أهمرياه 19 و رتاااوك ٪ يستخدمون 23،ا ي ٪ يستخدمون 37•
(2016 ٪ من اسثات على جوجل على الواتف هي أثات صوتيةه)20•
 ٪ من مستخدمي الواتف الذكية الذين يبح،ثون صوتيا بدؤوا ااتعمال البحث الصو، منذ أقل من60•

(2015 ٪ منهمم بدؤوا    آخر اتة أأهمره)41انةه و 
 ٪ من مستخدمي البحث الصو، على الواتف يقولون أنم يمعلون  لك سنم ج يبون الكتابة21•

(2015على الاتفه)

هل تبحث عن مزيد من الستبصار بخصوص تحديات التسويق؟

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.stateofinbound.com/?__hstc=20629287.5167c573a544bfe14c813d7a23d01e0d.1496057992630.1499881197223.1500848769578.3&__hssc=20629287.1.1500848769578&__hsfp=3506323415
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إحصائيات اللغة العربية
كيف يستخدم العرب الشبكة وكيف ةكنك اإاتمادة من  لك   خطتك التسويقية

اللغة العربية حققت ااتشاراً وااعًا   الوجيات اقتحدة اسمريكية، وأصبحت اسو  من حيث ارعة النمو•
 ه  هذا البلد، ل  ينطق اا أك،ثر من مليون أخص   البيوت، وفقاً لبيااات جديدة

 هالعربيةاللغة العربية اسك،ثر ااتخدامًا عب منصات التواصل اججتماعي   اقنطقة •
 ، بالرغم من عدمتسويق الرقمي ج يتابعون أى مواقع أجنبية ف مال الالعرب اقسوقيمن  ٪ 57•

يدفع كل من يقدم متوى ف هذاهذا ينبغي أن يكون حافزا رضاهم عن جودة احتوى العرب اققدم ،
اجال أن خرج أفضل ما عنده ليستغل رغبة النسبة اسكب من اقهمتمي اذا اجال ف متابعة احتوى العرب

* ح  ولن ضعمت جودته حالياًه
أك،ثر اقواقع اسجنبية اقختصة   التسويق ال  يزورها اقسوقون العرب هي:•

comهbacklinko ه1
comهMoz ه2
comهwarriorforum ه3
comهNeilpatel ه4
comهSocialmediaexaminer ه5

*أك،ثرية اقسوقي العرب غ  راضون عن أداء أركات التسويق الرقمي العربيةه •
   ميدان التسويقهالنسبة اسكب من اقسوقي العرب يقولون أن التحدى اسكب لم هو اإاتمرارية•
بينما   مال التسويق الرقمي ثضور اقؤترات واسحدات السنويةثل،ثا اقسوقي العرب تقريبا مهمتمون •

 ج يهمتمون ثضورهاه% 5ه34
أك،ثرية اقسوقي العرب يرون أن التسويق الرقمي   العا  العر  يتطور نو اسفضله•
* مليار دوجر انوياه70، ايبلغ حجم عمليات الدفع اإلكتون بالعا  العر  2020ثلول انة •
٪ 67مـنـ ـاقـتـسـوـقـيـ بـإـتـاـمـ عـمـلـيـةـ ـالـشـرــاءـ بـاـلـكـاـمـلـ لـلـكـتـوـاـيـاـ،ـ بـيـنـمـاـ  ٪ 17يـقـوـمـ   اقنطقة العربية، •

*هـ يـسـتـخـدـمـوـنـ ـاإـاـتـاـتـ فـقـطـ لـلـبـحـثـ عـنـ ـاقـنـتـجـاـتـ وــالـدـمـاـتـ ـالـ ـ يـرـيـدـوـنـ أـرــاءـهـاـ

https://www.payfort.com/ar/press/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.payfort.com/ar/press/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
http://www.seos7.com/2016/08/digital-marketing-survey.html
http://socialmediaexaminer.com/
http://neilpatel.com/
http://warriorforum.com/
http://moz.com/
http://backlinko.com/
http://www.seos7.com/2016/08/digital-marketing-survey.html
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إحصائيات التسويق بالمحتوى
تعريف على اسااليب والتقنيات ال  يُمضلهما اقسوقون باحتوىه

التدوين:

* ٪ من اقسوقي يقولون أن لاتاج متوى للمدواة على رأس أولويات خطتهمم التسويقيةه 53•
اع  أن البحث العضوي يزيد   عدد الزيارات  ،  ة  مستقطب     تدوينات هيواحد من كل عشرة تدوينات •

*مع مرور الوقته 

* ٪ من الزياراته 38 ٪ من التدوينات وتذب 10 ُتشكل   اآمستقطبة  اآتدوينات •

* من الزواره اقنحدرةالتدوينات  اتة أضعاف ما تذبه التدوينات اقستقطبة تذب اخنل دورة حيات•
3 تدوينة   الشهمر تصل على زيارات أك،ثر ب 16الشركات ال  تنشر أك،ثر من • من أضعاف 5٫

*الشركات ال  تنشر أقل من أربع تدوينات   الشهمره 
 أضعاف3 تدوينة   الشهمر تصل على أك،ثر من 11 ال  تنشر أك،ثر من أعمال سعمالأركات •

*الزيارات ال  تصل عليهما الشركات ال  تنشر مدواة واحدة على اسك،ثر   الشهمره 
 تدوينة   الشهمر تصل على أك،ثر من أربعة أضعاف الزبناء11أركات أعمال لزبناء ال  تنشر أك،ثر من •

 * تدوينات   الشهمره 5 أو 4 تصل عليهمم الشركات ال  تنشر ذينال
4 تدوينة   الشهمر ُتَّصل 16الشركات ال  تنشر أك،ثر من •  أضعاف الزيارات ال  تصل عليهما5٫

* تدوينات أهمرياه5الشركات ال  تنشر أقل من 
 ٪ من مستخدمي الشبكة يقرؤون أو يُعّلقون   اقنتديات النقاأية م،ثل ريديت أو ديغ أو15حوا، •

 غ هاه
* كلمة تذب أعلى قدر من الزياراته 13 و 6العناوين ال  تضم بي •

المحتوى

https://research.hubspot.com/reports/compounding-blog-posts-what-they-are-and-why-they-matter?__hstc=753710.8df4f76adf5c2b8e19274125530fafc2.1500395478136.1500395478136.1500395478136.1&__hssc=753710.1.1500395478137&__hsfp=3506323415
https://blog.hubspot.com/marketing/blogging-frequency-benchmarks?__hstc=753710.8df4f76adf5c2b8e19274125530fafc2.1500395478136.1500395478136.1500395478136.1&__hssc=753710.1.1500395478137&__hsfp=3506323415&_ga=2.136481008.1503699626.1500395473-1041816065.1496057980#sm.001o6d3zv162ceoascb2o9l50lh3z
https://blog.hubspot.com/marketing/blogging-frequency-benchmarks?__hstc=753710.8df4f76adf5c2b8e19274125530fafc2.1500395478136.1500395478136.1500395478136.1&__hssc=753710.1.1500395478137&__hsfp=3506323415&_ga=2.203449424.1503699626.1500395473-1041816065.1496057980#sm.001o6d3zv162ceoascb2o9l50lh3z
https://blog.hubspot.com/marketing/blogging-frequency-benchmarks?__hstc=753710.8df4f76adf5c2b8e19274125530fafc2.1500395478136.1500395478136.1500395478136.1&__hssc=753710.1.1500395478137&__hsfp=3506323415&_ga=2.161703036.1503699626.1500395473-1041816065.1496057980#sm.001o6d3zv162ceoascb2o9l50lh3z
https://blog.hubspot.com/marketing/blogging-frequency-benchmarks?__hstc=753710.8df4f76adf5c2b8e19274125530fafc2.1500395478136.1500395478136.1500395478136.1&__hssc=753710.1.1500395478137&__hsfp=3506323415&_ga=2.191393258.1503699626.1500395473-1041816065.1496057980#sm.001o6d3zv162ceoascb2o9l50lh3z
https://research.hubspot.com/reports/compounding-blog-posts-what-they-are-and-why-they-matter?__hstc=753710.8df4f76adf5c2b8e19274125530fafc2.1500395478136.1500395478136.1500395478136.1&__hssc=753710.1.1500395478137&__hsfp=3506323415
http://meedawi.blogspot.com/2017/07/mustalahat.html
http://meedawi.blogspot.com/2017/07/mustalahat.html
https://research.hubspot.com/reports/compounding-blog-posts-what-they-are-and-why-they-matter?__hstc=753710.8df4f76adf5c2b8e19274125530fafc2.1500395478136.1500395478136.1500395478136.1&__hssc=753710.1.1500395478137&__hsfp=3506323415
http://meedawi.blogspot.com/2017/07/mustalahat.html
http://meedawi.blogspot.com/2017/07/mustalahat.html
https://research.hubspot.com/reports/compounding-blog-posts-what-they-are-and-why-they-matter?__hstc=753710.8df4f76adf5c2b8e19274125530fafc2.1500395478136.1500395478136.1500395478136.1&__hssc=753710.1.1500395478137&__hsfp=3506323415
http://meedawi.blogspot.com/2017/07/mustalahat.html
http://meedawi.blogspot.com/2017/07/mustalahat.html
http://meedawi.blogspot.com/2017/07/mustalahat.html
http://www.stateofinbound.com/?__hstc=20629287.5167c573a544bfe14c813d7a23d01e0d.1496057992630.1499881197223.1500848769578.3&__hssc=20629287.1.1500848769578&__hsfp=3506323415
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 ٪ من لةا، ميزااية التسويق للمحتوى التسويقيه 28  اقتواط، خصص مسوقوا أعمال سعمال •
38 ٪ فقط من مسوقي أعمال سعمال يقولون أن أركاتهمم فعيالة   التسويق باحتوى،   مقابل 30•

٪ العام اقاضيه
 ٪ من مسوقي أعمال سعمال يقولون أنم غ  متأكدين من أكل احتوى التسويقي الناجح55•

والمعاله
 ٪ من مسوقي أعمال سعمال يقولون أن لديهمم خطة موثيقة للتسويق باحتوىه32•
 متويات قبل الشراءه5 ل  3 من نطالعوي ٪ من اقشتين 47•
 ٪ من مشتي أعمال سعمال يريدون متويات أك،ثر تمصين وأغ  باقعلومات من قبل الشركاته96•
همليون متوى يتم مشاركته على اإاتات كل يوم 27•

التدوين الصوتي
 ل  جهمودهم التسويقية خنل اإث  عشرة أهمراالتدوينات الصوتية ٪ من اقسوقي خططون إضافة 11•

 (2017 *اقواليةه ) 
(2016ه )2016 و 2015 ٪ بي عامي 23لزداد اإاتماف ل  التدوينات الصوتية ب •
(2016 ٪ من التدوينات الصوتية يتم اإاتماف لليهما عب الواتف الذكية أو اقواايب اللوحيةه)64•
(2016 تدوينات أابوعياه )5  اقتواط يستمع مستهملكو التدوينات الصوتية ل  •

إحصائيات حول تجربة المستخدمين

* ٪ من اسأخاص يغلقون الصمحات ال  تتاج أك،ثر من ثنت ثوان للتحميله 40•
 ثوان، لكن متواط التحميل3 ٪ من اسأخاص يتوقعون أن ج تتجاوز مدة تميل الصمحة 83•

* ثوانه 10 موقع تاري هو 500للصمحات الرئيسية سكب 
* ٪ من قيمة معدل التحويله 7بكل ثااية تضاف ل  مدة تميل الصمحة فستخسر   اقتواط •

https://fortunelords.com/website-speed/
https://fortunelords.com/website-speed/
https://fortunelords.com/website-speed/
http://www.stateofinbound.com/?__hstc=20629287.5167c573a544bfe14c813d7a23d01e0d.1496057992630.1500919913179.1501625404464.6&__hssc=20629287.1.1501625404464&__hsfp=3506323415
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A
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إحصائيات مواقع التواإل الجتماعي:
تعرف كيف يغزوا اقسّوقون أاواقا جديدة بوااطة الشبكات اإجتماعيةه

شبكات التواإل الجتماعي
*ه 30من مستخدمي أبكات التواصل   البلدان العربية هم تت عمر الـ  ٪ 64•
اللغة العربية هي اللغة اسك،ثر ااتخدامًا   اساشطة على أبكات التواصل   البلدان العربيةه•
 من مستخدمي اإاتات لديهمم على اسقل حساب واحد على الشبكات٪ 88  اقنطقة العربية •

*ه اججتماعية

الفايسبوك
 ٪ من مستخدمي اساتات البالغي يستعملون المايسبوكه72•
 مليواا، بزيادة156 بلغ عدد العرب الذين يستخدمون فيسبوك بشكل "فعال ومتماعل" 2017انة •

*ه 2016 مليون عن انة 41
(2015 ٪ فقط من اقسوقي يظنون أن مهموداتم على فايسبوك كافيةه )45•
2اقنشورات على فايسبوك ال  تتوي على الّصَور تصل على أك،ثر من •  أضعاف التماعل الذي3٫

(2015تصل عليه اقنشورات الالية من الصوره)
 ٪ منهمم يدخلواه أك،ثر من مرة   اليومه43 ٪ من مستخدمي فايسبوك يدخلواه يوميا،و 70•
 ٪ من مستخدمي تويت وفايسبوك يقولون أني كن اقنصتي توفران مصدرا لشخبار حول اسحداته63•
* ٪ من مستخدمي فايسبوك يقولون أنم يستخدمون فايسبوك سغراي مهمنيةه 74•
 ٪57خنل السنتي اسخ تي لزداد ااتهمنك احتوى على فايسبوك بـ •
* ٪ من الناس يستخدمون فايسبوك إياد متويات مهممةه 76•

https://research.hubspot.com/reports/the-future-of-content-marketing?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415
http://www.stateofinbound.com/?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415
https://weedoo.tech/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2017/
http://alamrakamy.com/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/
https://weedoo.tech/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%A7/
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1فايسبوك لديه • (2016 بليون مستخدم اشط يومياه )13٫

إنستغرام
 ٪ من الصور ال  ج38على لاستغرام، الصور ال  تتوي على الوجوه تصل على لعجابات أك،ثر بـ •

تتوي وجوهاه
 ٪ من مستخدمي الشبكة البالغي يستخدمون لاستغرامه28•
مليون مستخدم، ثلول أهمر 7،1عربيا فقد بلغ عدد مستخدمي اجاستقرام “المعالي والنشطي” •

 همن لةا، عدد مواي  الدول العربية% 8ه1، وهو ما يشكل اسبة 2017كااون ال،ثان 
%55اللغة اجاكليزية هي اللغة السائدة لدى مستخدمي اجاستغرام   البلدان العربية، بنسبة تزيد على •

%ه37من ممل اقنشورات، فيما اللغة العربية هي ال،ثااية بنسبة 
 ٪ منهمم يزورواه أك،ثر من مرة   اليومه35 ٪ من مستخدمي لاستغرام يستخدمواه يوميا، و 59•
 مليون مستخدم اشط أهمرياه500لاستغرام لديه •
(2016 مليون صورة وفيديو تتم مشاركتهما يوميا على لاستغرامه)95أك،ثر من •

نإلينكد 
نهل ٪ من مستخدمي الشبكة البالغي يستعملون لينكد 25•
16،6الاري  2017بلغ لةا، أعداد مستخدمي اللينكد لن   البلدان العربية   كااون ال،ثان من •

ه2016عن عام % 22مليون مستخدم، بزيادة اسبتهما 
عام، تشكل النساء 35 – 18من مستخدمي لينكد لن   البلدان العربية بي % 68تتاوح أعمار •

همنهمم% 28اسبة 
ن هو أبكة التواصل اإجتماعية الوحيدة ال  يتجاوز عدد مستخدميه الذين تتاوح أعمارهم بيللينكد •

 انةه29 و 18 عدد اقستخدمي الذين تتاوح أعمارهم بي 49 و30
 ٪9 الشبكة منخريون   لينكدن، مقاراة بـ ونستخدمي ٪ من  وي الشهمادات الامعية الذين 46•

فقط من الذين لديهمم أهمادة البكالوريا أو أقله
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 ٪ فقط من البالغي العايليه14 ٪ من البالغي العاملي منخريون   لينكدن، باققاراة مع 32•
* ٪ه 21   آخر انتي، لاتهمنك احتوى على لينكدن لزداد اقدار •
 مليون عضو، لكن ربعهمم فقط ينشطون فيه ويزورواه أهمرياه 450لينكدن لديه •

بينترست
هبينتات ٪ من مستخدمي الشبكة البالغي يستخدمون 31•
 ٪ من متواط الوقت الذي يُقضى على بقية مواقع50مستخدموا بينتات يقضون عليه مدة أيول بـ •

التواصل اإجتماعيه
 مليون عضو اشط أهمرياه100بينتات لديه •
 ٪ من مستخدمي بينتات ُهّن اساءه71•
(2016 ٪ من مستخدمي بينتات يستعملواه بينما ُيشاهدون التلمازه)45•

سنابشات
(2016 مليون عضو اشط يومياه)150انابشات لديه •
(2016 صورة تـَُتشارك على انابشات كل ثاايةه)8796•
 عاماه25 ٪ من مستخدمي انابشات تقل أعمارهم عن 52•
(2015 ٪ من مواليد اسلمية الديدة الذين يتصلون بالشبكة ينشطون بسنابشات يومياه)30•

إدارة شبكات التواإل
 ٪ من اقسوقي يُريدون معرفة يريقٍة لقياس حجم عائداتم على اإات،ثمار   أاشطة التواصل88•

اإجتماعيه
 ٪ فقط من اقسوقي يقولون أنم ااتطاعوا قياس أاشطتهمم على الشبكات اإجتماعيةه42•
 ٪ من اقسوقي يقولون أن أبكات التواصل اإجتماعي مهممة لعملهممه92•
أك،ثر من اصف اقسوقي الذين يستخدمون أبكات التواصل لسنتي على اسقل يقولون أن  لك•

https://www.pinterest.com/
https://research.hubspot.com/reports/the-future-of-content-marketing?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415
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ااعدهم على تسي مبيعاتمه
 ٪ من اقسوقي يقولون أن جهمودهم على أبكات التواصل ااعدت على تنمية عملهممه90•
 ٪ من اقسوقي يقولون أنم جحظوا66بإاماق ات ااعات فقط على أبكات التواصل أابوعيا، •

تسنا   أرباحهمم من هذه الشبكاته
 ٪ من اسأخاص الذين يُنمقون ات ااعات على اسقل أابوعيا على أبكات التواصل61على اسقل •

جحظوا تسنا   ترتيبهمم على مركات البحثه 

إستعمال شبكات التواإل
 ٪ منهمم41 ٪ من اقسوقي يستخدمون أبكات التواصل لست ااعات على اسقل أابوعيا و 64•

 ااعةه20 ٪ منهمم يستخدمونا أك،ثر من 19 ااعة على اسقل و 11يستخدمونا 
35 عاما 65، بلغت اسبة الشيوخ النشطي   أبكات التواصل والذين تتجارز أعمارهم 2015انة •

ه2005 ٪ فقط انة 2٪، مقاراة بـ 
ه2005 ٪ انة 12 ٪ من الشباب يستخدمون أبكات التواصل، مقاراة بـ 90، 2015انة •
ثـُُلث اكان العا  تقريبا اِشطون   أبكات التواصله•

تويتر
 ٪ من مستخدمي الشبكة البالغي يستعملون تويته 23•
مليون مستخدم “فعال ومتماعل”   البلدان العربية، وهو ما 11،1الاري  2017ُاجل ثلول  آ ار •

* ه2014يشكل زيادة مقدارها ثنثة أضعاف عن العام 
مليون تغريدة، بارتماف 849،1اقاضي  2016بلغ عدد التغريدات، من البلدان العربية خنل أهمر  آ ار •

 ه2014عن العام % 59اسبته 
مليون 10مليون تغريدة،   البلدان العربية، بزيادة على هذا اقعدل مقدارها  27،4تُنشر يومياً ما معدله •

 همليون تغريدة يوميا 17،2الذي أهمد ما معدله  2014تغريدة، عن عام 
.من تغريدات العرب على تويت هي باللغة العربية٪  72•

https://weedoo.tech/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2017/
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 عاما يستخدمون تويت، مقاراة بـ50 ٪ من مستخدمي الشبكة البالغي الذين تقل أعمارهم عن 30•
 ٪ من مستخدمي الشبكة البالغي الذين تتجاوز أعمارهم المسيه11

 ٪ه25   آخر انتي لزداد لاتهمنك احتوى على تويت بنسبة •
 * مليون مستخدم اِشط أهمرياه 313تويت لديه •

المحتوى البصري
يتشارك مستخدموا أبكات التواصل اإجتماعي احتويات البصرية أك،ثر من احتويات اسخرى بأربعي•

مرةه
 كلمة تصل على ِضعف عدد اقشاركات  100-75اققاجت ال  ُتطّعم بالصور بنسبة صورة لكل •

(2015الشبكات اإجتماعية مقاراة بـاققاجت ال  تتوي صورا أقله )
 ٪ من اقسوقي يستخدمون مواد بصرية   التسويق عب الشبكات اإجتماعيةه71•
(2014 ٪ه)80وجد الباح،ثون أن اقواد البصرية اقلواة تزيد رغبة الناس   قراءة احتوى بنسبة •
 ٪ منهما بعد10بيينت اسثات أّاه عندما يسمع اسأخاص معلومة ما فإنم على اسرجح لن يتذكروا لج •

 ٪ منهما بعد65مرور ثنثة أيام، لكن لو ُقرات امس اقعلومة بصورة مناابة فإن اسأخاص ايتذكرون 
ثنثة أيامه

اساموغرافيك تصل على لعجابات و مشاركات أك،ثر ب،ثنثة أضعاف أي اوف  آخر من احتوىه)•
2015)

إحصائيات الفيديو التسويقي
لفهمم قا ا ُتضيف الشركات الميديو التسويقي ل  خططهماه

فيديوهات المنتجات
أربعة من كل سسة أأخاص ُيمضلون مشاهدة فيديو عن منتوج ما بدل القراءة عنهه•
 ٪ من ُروياد الشبكة يبح،ثون عن فيديوهات متعلقة انتوج ما قبل الذهاب ل  منت البيعه50حوا، •
 ٪ من مستخدمي الواتف الذكية يرتاحون أك،ثر للشركات ال  ُتوفر مواقعهما أو تطبيقاتا متوى53•

https://research.hubspot.com/reports/the-future-of-content-marketing?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415
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(2015مصوراً لرأادياه)جوجل 
 مستهملكي يقولون أن الميديوهات التوضيحية مميدةه5 من كل 4•
1لحتمال أن يقوم اقَتسوقون الذين أاهدوا فيديو عن العة بشرائهما أكب بـ •  مرة من الذين  81٫

ُيشاهدو أي فيديوه

الفيدوهات الجتماعية
* ٪ من اقسوقي ُخططون إضافة فيديوهات تصصة للمايسبوك خنل اثن  عشر أهمرا اقواليةه 46•
* ٪ من اسأخاص ُيشاهدون أك،ثر من ااعة من الميديوهات على المايسبوك أو اليوتوب أابوعياه 45•
 مليون ااعة من الميديوهات ُتشاهد يوميا على المايسبوكه100•
(2015 ٪ من مستخدمي تويت ُيشاهدون الميديوهات على تويته )82•
الميديو على تويت تتم عب الواتفه ٪ من ُمشاهدات 90•

 تحليلت الفيديو:
* ٪ من الناس يريدون اقزيد من احتويات اقصورة من ِقَبل اقسوقيه 43•
 ٪ من الذين ج يستخدمون الميديوه)49ُيَّصل اقسوقون الذين يستخدمون الميديو عائداتم أارف بـ •

2015)
(2015حوا، ثل،ثي اقستهملكي يُمضلون الميديوهات ال  ج تتجاوز مدتا دقيقة واحدةه)•
•51 العائداقياس  ٪ من مت  التسويق على مستوى العا  يقولون أن الميديو اوف احتوى اسفضل 9٫

(2015ه)على اإات،ثمار

اليوتوب
 * ٪ من اقسوقي ُخططون إضافة اليوتوب ل  خطط التسويق باحتوى السنَة اقواليَةه 48•
ثل،ثي مستخدمي اليوتوب ُيشاهدون الميديوهات عليه   امس الوقت الذي ُيشاهدون التلمازه)جوجل•

2016)
 ٪ من الشركات  ات اقئة موظف أو أك،ثر71اليوتوب ُيستعمل أك،ثر من ِقبل الشركات الكب ةه فم،ثن، •

http://www.stateofinbound.com/?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF
https://research.hubspot.com/reports/the-future-of-content-marketing?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415
http://www.stateofinbound.com/?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415
http://www.stateofinbound.com/?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415
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(2015 ٪ من العمال اقستقليه)38تستخدم اليوتوب، مقاراة بـ 
(2016عدد مستخدمي اليوتوب يُقارب البليون، وهو ما ُة،ثل ثلث عدد مرتادي الشبكة تقريباه )•
 عاما يشاهدون اليوتوبه49 و 18 أأخاص أعمارهم بي 10 من كل 8أهمريا، و  اقتواط فإن •

(2016)جوجل 

إحصائيات التسويق بالبريد
تعليم كيف يستخدم اقسوقون البيد لرفع الرواه

معدل النقر
    (2016 ٪ من اقسوقي يقولون أن رفع معدل النقر هو أولوية خطة التسويق بالبيد لديهممه)54•
40لأعارات البيد اقتعلقة ببطاقات اإأتاك لديهما معدل فتح يقارب • (2015 ٪ه)5٫
*كلما ارتمع عدد الصور اقرفقة بالبيد كلما تناقص معدل النقره •
) ه Whatsappو  Messengerمليار راالة على  60  اليوم الواحد يتم لراال أك،ثر من •

2017)

نص البريد
*ه ُمنسيق ٪ من الناس يُمضلون البيد اقكتوب بط 64•
السطر الذي يتوي كلمة "أكرا لك" يصل على أعلى ااتجابة   البيده•
(2016 ٪ من اقسوقي يقولون أنم أحيااا ُيربون اصوصا بديلة للحصول على أعلى لاتجابةه)47•
* لديه معدل اقر أعلى من غ هه للمستلمالبيد الذي يتوي على اإام اسول •
17معدل فتح البيد الذي يتوي راالة  ات يابع أخصي هو • 11 ٪، مقاراة بـ 6٫  ٪ للبيد4٫

(2014انخره)

 تصنيف البريد

https://offers.hubspot.com/science-of-email-marketing-2014-report?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415&_ga=2.234579357.2063215905.1500587968-1041816065.1496057980
https://offers.hubspot.com/science-of-email-marketing-2014-report?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415&_ga=2.126969102.2063215905.1500587968-1041816065.1496057980
https://offers.hubspot.com/science-of-email-marketing-2014-report?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415&_ga=2.51471786.2063215905.1500587968-1041816065.1496057980


148

* ٪ه 760 أكب من اسرباح من البيد غ  اقصنف بـ البيد اقصنفوجد اقسوقون أن اسرباح من •
(2016 ٪ من الشركات تستخدم تصنيف البيد )83•
(2015 ٪ من كل اجرباحه )58ُتقق راائل البيد اقصنف •

استخدام البريد 
(2016ه)لرفع العائد على اإات،ثمارثنثة أرباف الشركات تتمق على أني البيد يُوفر فرصة  مكتازة •
 ثنثة بنيي أخصه2020ايبلغ مستعملوا البيد انة •
(2016عدد مستعملي جيميل يُقارب البليونه)•
(2015 ٪ من عمليات للغاء اإأتاك   خدمة تلقي البيد تدت بي الامسة والعاأرة مساًءه)66•
 ٪ من الزبناء يوديون أن يصلوا على بريد يتوي عروضا لضافية من الشركات ال  يتعاملون معهما86•

 (2015 ٪ منهمم يُريدون  لك يومياه)15أهمريا على اسقل، و 
* ٪ من احتفي يُمضلون التواصل بااتخدام البيد لغري العمله 86•
* ٪ من الزبناء أْلَغْو اإأتاك   خدمة تلقي البيد بسبب تلقيهمم لراائل ك،ث ة جداه 78•

البريد على الهواتف
(2015ثل،ثا البيد ُيقرأ على الواتف الذكية أو اقواايب اللوحيةه)•
(2015 ٪ من مستخدمي جيميل يدخلون حساباتم عب الواتفه)75•
(2015 ٪ من البيد يُمتح من الواتف الذكيةه)48•
(2015 ٪ من البيد يُمتح من أجهمزة  آيمونه)41•

وارإحصائيات توليد الز
اكتشف كيف يقوم اقسوقون بتوليد الزيارات

https://research.hubspot.com/reports/native-advertising-rises-as-consumers-opt-out?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415
https://research.hubspot.com/reports/native-advertising-rises-as-consumers-opt-out?__hstc=753710.53d69f1bd87e835513f5d035c11c7e1f.1500587972858.1500587972858.1500587972858.1&__hssc=753710.1.1500587972859&__hsfp=3506323415
http://www.emailmonday.com/smart-email-marketing-segmentation-the-art-of
http://meedawi.blogspot.com/2017/07/mustalahat.html
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توليد الطلب
(2015 مدودةه )توليد الزيارات ٪ من اقسوقي يقولون أن فعالية جهمود 80•
قلة اقوارد، م،ثل التمويل والوقت والكماءات البشرية هو اقاجز اسكب أمام ناح خطط توليد الزيارات•

(2015) ٪ من مسوقي أعمال سعماله61ثسب 
،5 و 3 ٪ من مسوقي أعمال سعمال يقولون أن العدد اق،ثا، ققول التسجيل واإأتاك هو بي 79•

(2015 أو أك،ثره )6 ٪ منهمم أاه 16بينما يرى 
 ٪34 ٪ من اقسوقي يقولون أن أك،ثر من اصف ميزاايتهمم تذهب لتوليد الزيارات، بينما يقول 53•

(2015منهمم أن أقل من اصف ميزاايتهمم تذهب لتوليد الزياراته )
* ٪ من اقسوقي يقولون أن التسويق الصادر يقق أعلى توليد للمبيعاته 16فقط •
(2017 * ٪ من اقسوقي يقولون أن توليد الزيارات هو أكب التحديات ال  تواجهمهممه ) 63•
(2015 ٪ من اقسوقي يقولون أن ميزااية توليد الزيارات لديهمم اتزداد العام اققبله )58•
 ٪ من الشركات ال    تقق اسرباح ال  كاات تتطلع لليهما ج يتجاوز عدد الزيارات قوقعهما80•

 ٪ منهما تذب70 زيارة أهمرياه أما الشركات ال  ُتقق أك،ثر من اسرباح اقخطط لا فإن 10000
* زائر كل أهمره 10000أك،ثر من 

 تحليلت التسويق
(2015 ٪ من اقسوقي يعتبون عدد الزيارات هو اققياس اسهمه)59•
 ٪ من مسوقي أعمال سعمال يقولون أن اقص جودة البيااات هو اقاجز اسكب أمام توليد42•

(2015الزياراته)
* يرون أن خطتهمم التسويقية فعالةه التسويق الوارد ٪ من أركات 68•
* ٪ من اقسوقي يرون أن خطتهمم التسويقية فعالةه 61فقط •
* ٪ من اقسوقي يقولون أن تأمي ميزااية كافية هو أكب تديات التسويق ال  يواجهموناه 28 •
1 يصلون على ميزاايات أكب بـ العائد على اإات،ثماراقسوقون الذين يسبون • * مرات من غ همه 6٫
اشطتهمم التسويقية هو التحديس قيمة العائد على اإات،ثمار ٪ من اقسوقي يقولون أن لثبات 40•

http://www.stateofinbound.com/?__hstc=753710.c723251f92250ea63800f5673663f9e2.1500715299020.1500715299020.1500715299020.1&__hssc=753710.1.1500715299021&__hsfp=3506323415
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https://www.seo-ar.net/ask/question/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%80-inbound-marketing-%D8%9F/
https://offers.hubspot.com/demand-generation-benchmarks-report?__hstc=753710.bebefe74bd729b81de55d98ed7052f0f.1501004676230.1501004676230.1501004676230.1&__hssc=753710.1.1501004676230&__hsfp=3506323415&_ga=2.101962305.1113031440.1501004672-1041816065.1496057980
http://www.stateofinbound.com/?__hstc=753710.bebefe74bd729b81de55d98ed7052f0f.1501004676230.1501004676230.1501004676230.1&__hssc=753710.1.1501004676230&__hsfp=3506323415
http://www.stateofinbound.com/?__hstc=753710.bebefe74bd729b81de55d98ed7052f0f.1501004676230.1501004676230.1501004676230.1&__hssc=753710.1.1501004676230&__hsfp=3506323415
https://www.seo-ar.net/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7/


150

*التسويقي اسكبه 
* تقول أن خطتهما التسويقية ااجعةه العائد على اإات،ثمار ٪ من الشركات ال  تسب 72•

التسويق الخلي
مسويقو أعمال سعمال يقولون أن المائدة اسو  للتسويق ان، هي القدرة على جلب زيارات أك،ثر•

( 2014وأفضله)
 ٪   فرص البيع بوااطة10 ٪ من مسوقي أعمال سعمال يقولون أنم جحظوا زيادة ج تقل عن 67•

 (2014 ٪ه )30 ٪ جحظوا زيادة بأك،ثر من 15 منهمم هالزيارات اقرعية
(2017 * أولويتهمم الكبىه ) و ه تويل الزيارات ٪ من اقسوقي يقولون أن70•
 ٪ من اقسوقي يستخدمون لرااليات البيد الماعية ليبقْوا على اتصال بزبنائهمم، وفقط60أك،ثر من •

(2015 يستخدمون البامئ اقساعدةه)منهمم ٪ 13
 ٪ من اإاماق اقوجه لتكنولوجيا التسويق يذهب ل  البنية التحتية ) الوادم، التخزين، الشبكة(28•

(2016النزمة لتشغيل برميات التسويقه)
 اقوجه لتكنولوجيا التسويق صار أكب من اإاماق اقوجه للدعاية واإأهمار لدى الشركاته)اإاماق•

2016)
 ٪ من اقسوقي يقولون أنم جحظوا فوائد التسويق ان، خنل اسأهمر الست اسو  من ااتخدامهه64•

(2015)
 (2014 ٪ من اقشاريع تستخدم أاظمة التسويق ان، أو أنا   يور اإعداد لاه)70حوا، •
(2014 ٪ من اقسوقي يقولون أن ضغوط اقيزااية تنعهمم من تقيق خطة فعالة للتسويق ان،ه)37•

إحصائيات العلنات
كيف يرى اقستهملكون اإعناات اقدفوعةه

http://www.stateofinbound.com/?__hstc=753710.bebefe74bd729b81de55d98ed7052f0f.1501004676230.1501004676230.1501004676230.1&__hssc=753710.1.1501004676230&__hsfp=3506323415
http://meedawi.blogspot.com/2017/07/mustalahat.html
http://meedawi.blogspot.com/2017/07/mustalahat.html
http://meedawi.blogspot.com/2017/07/mustalahat.html
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http://www.stateofinbound.com/?__hstc=753710.c723251f92250ea63800f5673663f9e2.1500715299020.1500715299020.1500715299020.1&__hssc=753710.1.1500715299021&__hsfp=3506323415
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حجب العلنات
*٪ من الناس يقولون أنم جحظوا زيادة   اإعناات مقاراة بالوضع قبل انتيه  87•
 وحدهاه2015 بليون دوجر انة 22حجب اإعناات كليف الناأرين واقشهمرين •
(2016 )* مليون مرةه 300براامئ  آدبلوكر بنس ،أأهمر برامئ حجب اإعناات،ُلّل أك،ثر من •
*٪ من اقستهملكي يقولون أنم يُمضلون غربلة اإعناات على تعطيلهما كلياه  77•
 ٪ من الناس الذين يستخدمون ُحُجب )البامئ ال  تجب( اإعناات علموا بأمرها من أفواه41•

*الناسه 
 ٪ من الناس الذين يستخدمون ُحُجب اإعناات ُيبرون  لك بكون اإعناات مزعجة ومتطملةه 64•
(2015 مليون أخص اّصُبوا ُحُجب اإعناات على هواتمهمم الذكيةه)419•

عرض العلنات
(2016 )* ٪ من الناس يقولون أن اإعناات هي اليوم أك،ثر تطّمن  مكا كاات عليه قبل انتيه 91•
* ٪ من الناس يكرهون اإعناات اقنب،ثقةه 73•
 أأخاص ابق و أن غادروا صمحة بسبب اإعناات اقنب،ثقة أو الميديوهات الذاتية5 من كل 4•

*التشغيله 
( 2017 * )  مبالغ   تقديرهاه التسويق الصادرثلث اقسوقي يرون أن أااليب•
 يعتبون أن  مكاراات التسويقالتسويق الصادر ٪ من مت  31 و التسويق الوارد٪ من مت   33•

(2016 *الصادرات،م،ثل اإعناات اقدفوعة، هي مضيعة للوقت واقوارده ) 
 ٪ من اقستهملكي يقولون أن العنمات التجارية ال  تمري عليهمم اإعناات اقنب،ثقة تسُقط  72•

*أعينهممه 
* ٪ من اقستهملكي ابق أن أغلقوا متصمحا أو خرجوا من صمحة موقع بسبب اإعناات اقنب،ثقةه 81•
* ٪ من اقستهملكي يقولون أنم اقروا بالطأ على اإعنااته 34•

العلن على الهاتف
* ٪ من الناس ج يبون اإعناات على هواتمهممه 70•
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* ٪ انوياه 90حجب اإعناات على الواتف يرتمع بنسبة •
(2015 ٪ من مداخيل جوجل من البحث على الواتف تأ، من أجهمزة  آبله)75•
(2016 ٪ على الواتفه)95اصيب جوجل من النقرات على اإعناات اقدفوعة هو •
(2015 مسوقي يستخدمون اإعناات احلية على الواتفه)10 من كل 8•
 ٪ من مموف اإاماق على اإعنن الرقمي72، اإعنن على الواتف ايشكل 2019ثلول انة •

بالوجيات اقتحدةه

الدفع بالنقر
 ٪ من الناس ينقرون على لعناات جوجل  آد عندما يكواون   يور البحث عن أراء أيء ما64•

( 2016رقمياه)
 ٪   لينكدن ب41 ٪ يليه جوجل بـ 84يستخدم اقعلنون على أبكات التواصل المايسبوك بنسبة •

(2015 ٪ ه)18

إعلنات الفيديو
 ٪ من الناس لديهمم  آراء البية عن العنمات التجارية ال  تستخدم لعناات الميديو  ا، التشغيله51•

*
 ٪ من اقسوقي   الوجيات اقتحدة ُخططون جاتخدام الميديوهات اإعناية على أبكات70•

(2016 أهمرا اقواليةه)12التواصل خنل 
* ٪ من اقستهملكي ابق أن أغلقوا متصمحا أو غادروا صمحة بسبب فيديو لعنن  ا، التشغيله 82•
 ٪ من اوق اإعناات الرقمية هناكه)18عائدات اليوتوب من اإعناات   الوجيات اقتحدة ت،ثل •

2014)
1الميدوهات اإأهمارية لديهما معدل اقر ُيساوي   اقتواط   ٪ وهو اسعلى بي كل أاواف84٫

(2014اإعناات الرقمية اسخرىه)
(2014 ٪ من اقشاهدين ايتجاوزون على اسرجح الوصنت اإعنايةه )56•
(2014 ثاايةه)15 ٪ من اقشاهدين يَرْون أن الميديوهات اإعناية ج ينبغي أن تتجاوز مدتا 15•
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إحصائيات تقنيات التسويق
اكتشف كيف تغ  التقنيات اقدي،ثة الوك الزبائنه

تطبيقات المراسلة
* أهمراه 12 ٪ من اقسوقي خططون إضافة تطبيقات اقراالة ل  خطتهمم التسويقية خنل 24•
 ٪ من البالغي الذين يستخدمون الشبكة يستعملون تطبيقات اقراالة م،ثل الواتساب وغ هاه)29•

2015)
(2015 ٪ من أصحاب الواتف الذكية يستخدمون تطبيقات اقراالةه)36•
 ٪ من رواد الشبكة البالغي يستخدمون تطبيقات تحوا الراائل ال  ترالهما، م،ثل انابشات و14•

(2015ويكره)
(2015 انة يستخدمون تطبيقات اقراالةه)29 و 18اصف مستخدمي الواتف الذكية بي •
*ُلّلت تطبيقات اقراالة أك،ثر من أربعة بنيي مرةه •
(2016اتة من التطبيقات العشرة اسك،ثر لاتخداما هي تطبيقات اقراالةه)•
(2015 مستخدمي للسنابشات يستخدمون خدمة راائل المايسبوك كذلكه)10 من كل 7•
(2016 مرات يومياه)1220   الصي،يمتحواه أك،ثر من ويشات ٪ من مستخدمي 60•
 ٪ من مستخدمي الواتف الذكيةه)80، مستخدموا تطبيقات الدردأة ايم،ثلون 2018ثلول انة •

2015)
(2016 ٪ من أصحاب الواتف يستخدمون خدمة راائل المايسبوكه)40•

الهواتف
6، ايبلغ عدد مستخدمي الواتف الذكية 2020ثلول انة •  بليونه1٫
*ثلث اسأخاص يستخدمون هواتمهمم الذكية كجهمازهم اساااي لولوج الشبكةه •

https://research.hubspot.com/reports/the-future-of-content-marketing?__hstc=753710.3ea8ab69bc662dbc28379b55a5674fb3.1500741042290.1500741042290.1500741042290.1&__hssc=753710.1.1500741042290&__hsfp=3506323415
https://www.wechat.com/ar/
https://research.hubspot.com/charts/messaging-apps-have-over-4b-monthly-active-users?__hstc=753710.3ea8ab69bc662dbc28379b55a5674fb3.1500741042290.1500741042290.1500741042290.1&__hssc=753710.1.1500741042290&__hsfp=3506323415
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 ٪ من أصحاب الواتف الذكية يقولون أنم يعودون ل  هواتمهمم قبل القيام بالشراء من احنته82•
(2016)جوجل 

(2016 ٪ من عمليات الشراء تدت عب الواتفه)جوجل 34•
(2015 مرة   اليومه)50 ٪ من أصحاب الواتف الذكية ُيطالعون هواتمهمم أك،ثر من 35•
(2015 ٪ من اسلميي ج تمارقهمم هواتمهمم الذكية صباحا ومساءاه)جوجل 80•
 عاما يستخدمون أك،ثر من جهماز   امس الوقته)جوجل49 و 18 ٪ من اسأخاص بي 85•

2016)
 ٪ من الوقت الذي يقضيه مستخدموا الواتف الذكية على هواتمهمم يكون   ااتعمال التطبيقاته)85•

2015)
 تطبيقات5 ٪ من الوقت الذي يقضيه مستخدموا الواتف الذكية على هواتمهمم يكون   ااتعمال 84 •

(2015فقط، وهي تطبيقات ليلوها من متجر التطبيقاته)
(2016 ٪ من اقسوقي يقولون أنم قادرين على فهمم الوك اقستهملكي على كل اسجهمزةه)39فقط •
(2016 ٪ من الوقت اقْقِضيي على الاتف يُقضى   ااتعمال التطبيقاته)ياهو 90•

الذكاء الإطناعي
(2015 ٪ من اقستجَوبي يقولون أن الذكاء اإصطناعي ُيسن أداء الُعميال و خلق الوظائفه)80•
(2015 ٪ من اقهمن خنل العقد القادم   الوجيات اقتحدةه)16الذكاء اإصطناعي اُيعوي •
 ٪ من اقهمنيي يقولون أن التعرف ان، على الصوت هو تقنية الذكاء اإصطناعي اسك،ثر لاتعماج32•

(2015  ِمهَمِنهممه)

 إحصائيات المبيعات
كيف يزيد واطاء البيع مبيعاتم بوااطة التسويق الوارد
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إدارة علقات العملء
* ه لدارة عنقات العمنءي  ٪ من الباعة ج يعرفون ما ه18•
لدارة ٪ من الباعة يقولون أن ُضعف اإادماج مع اسدوات اسخرى هو التحدي اسكب أمام 17•

* هعنقات العمنء
* على اسقل يوميا على لدخال البياااتهات ٪ من الباعة يُنمقون ااع32•
(2014 لتخزين بياااتمه)لدارة عنقات العمنء ٪ من الشركات تستخدم أكن من أأكال 45•

البيع
 ٪ من الشركات تقول أن لتام الصمقات هو أولويتهممه71•
 (2017 * هو اقرحلة اسصعب   عملية البيع بالنسبة لواطاء البيعه )   التنقيب•
62٪ من اسأخاص فقط يريدون التحدت ل  وايط مبيعات للتعلم عن منتوج ما، فيما يمضل  29•

 *٪ لاتشارة مركات البحثه 
* ٪ من واطاء اقبيعات يقولون أن لتام الصمقات يزداد صعوبةه 35•

اتفاقا مستوى الخدمة
* ٪ من واطاء اقبيعات صنيموا الريواج الذي حصلوا عليه من التسويق على أاه عا، اقستوىه 8فقط •
*فقط ربع واطاء اقبيعات قالوا أن التسويق هو أفضل مصدر للزياراته •
* أك،ثر ناعة ب،ثنت مراته   مة  اتماق مستوى الدلشركات ال  لديهما ا•
 بأفضل المرص والصمقات،  الوقت الذيواطاء اقبيعات ٪ من اقسوقي يقولون أنم يُزودون 52•

* التسويق كآخر مصدر من حيث اسهايةه واطاء البيعُيصنف 
* يظنون أن خطتهمم التسويقية فعالةه اتماق مستوى الدمة ٪ من اقسوقي الذين لديهمم 81•

البيع عبر الشبكات الجتماعية
* ٪ من الشركات صارت ُتعطي للبيع عب الشبكات اإجتماعية اسولويةه 29•
 ٪ من الباعة الذين ج84الباعة الذين يستخدمون الواائط اإجتماعية لديهمم ميزااية أكب ثوا، •
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(2014يستخدمون تلك الواائطه)
(2015 ٪ من الشركات ال  انريت   البيع اإجتماعي قالت أني عائداتا ارتمعته)61•
(2015 ٪ من مت  اقبيعات يقولون أنم يشعرون أنم غ  متقني للبيع اإجتماعيه)72•
(2014 ٪ من الباعة عب الواائط اإجتماعية يستخدمون موقع كورا، )46•


