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هیــت مــپ چیســت و چــه کاربــردی دارد؟ و چگونــه از هیــت مــپ بــرای تجزیــه و تحلیــل 

ســایت خــود اســتفاده کنیــم؟ در ایــن مقالــه بــه بررســی ایــن هیــت مــپ و کاربردهــای آن 

مــی پردازیــم. بــا مــا همــراه باشــید.

بــرای تحلیــل رفتــار کاربــران در ســایت راه هــای زیــادی وجــود کــه در بازاریابــی دیجیتــال 

بســیار کاربــردی هســتند. یکــی از ایــن راه هــا کــه مــی توانــد بســیار مفیــد باشــد، هیــت 

مــپ )Heat Map( اســت. Heat Map ســایت یــا همــان نقشــه حرارتــی ســایت یــک 

نمایــش گرافیکــی از داده هــا اســت کــه در آن مقادیــر بــا رنــگ هــای متنــوع نمایــش داده 

مــی شــوند. بــه صــورت کلــی مــی تــوان گفــت کــه هیــت مــپ راهــی اســت بــرای درک نحــوه 

تعامــل کاربــران بــا ســایت شــما. نقشــه هــای حرارتــی روشــی قدرتمنــد هســتند بــرای درک 

اینکــه کاربــران در صفحــات وبســایت شــما چــه کاری انجــام مــی دهنــد؛ جایــی کــه کلیــک 

مــی کننــد، تــا چــه حــد حرکــت مــی کننــد، بــه چــه چیــزی نــگاه مــی کننــد یــا چــه چیــزی را 

نادیــده مــی گیرنــد. در ایــن مقالــه ســعی مــی کنیــم شــما را بــا هیــت مــپ یــا همــان نقشــه 

حرارتــی ســایت و کاربردهــای آن آشــنا کنیــم. پــس بــا ادامــه متــن همــراه شــوید. 
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هیت مپ Heat Map چیست؟

ــک نمایــش گرافیکــی از داده هــا  ــی ی ــا همــان نقشــه حرارت ــت مــپ )Heat Map( ی هی

اســت کــه از یــک سیســتم کدگــذاری رنــگ بــرای نمایــش مقادیــر مختلــف اســتفاده مــی 

ــل اســتفاده مــی شــود، امــا  ــه و تحلی ــرای تجزی ــف ب ــد. Heat Map در اشــکال مختل کن

ــرد.  ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق ــر در صفحــات وب م ــار کارب ــرای نشــان دادن رفت بیشــتر ب

نقشــه حرارتــی وب ســایت یــک نمایــش بصــری از نحــوه تعامــل بازدیدکننــدگان بــا هــر 

ــترین  ــش بیش ــدام بخ ــه ک ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــت. ای ــما اس ــایت ش ــر در وب س عنص

کلیــک را دارد و توجــه بازدیــد کننــده شــما را بــه خــود جلــب مــی کنــد. بــا آزمایــش نحــوه 

قرارگیــری دکمه هــا و عناصــر خــاص در وب ســایت، نقشــه های حرارتــی بــه شــما ایــن 

امــکان را می دهنــد کــه عملکــرد ســایت خــود را ارزیابــی کنیــد و تعامــل و حفــظ کاربــر را 

افزایــش دهیــد. 
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Heat Map تاریخچه هیت مپ

ــه.  ــه ایــن ســوال بایــد گفــت کــه ن ــا هیــت مــپ موضوعــی جدیــد اســت؟ در پاســخ ب آی

ــه هیــت مــپ در ســال 1879 توســط یــک پژوهشــگر فرانســوی مــورد  موضــوع مربــوط ب

توجــه قــرار گرفــت. ایــن پژوهشــگر توقــف افــراد بــر روی کلماتــی خــاص و اینکــه افــراد بــه 

برخــی از قســمت هــا بیشــتر توجــه مــی کننــد و از روی برخــی از قســمت هــا بــه ســادگی 

عبــور مــی کننــد، را مــورد مطالعــه قــرار داد. در ســال 1980 ایــن روش بــرای بررســی میــزان 

ــه تبلیغــات مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. از ایــن رو اســتفاده از ایــن روش  توجــه افــراد ب

موجــب شــد تــا روزنامــه هــا و مجــات بــرای بازدهــی بیشــتر، طراحــی هــا را تغییــر دهنــد. 

پــس از آن هیــت مــپ در بیــن مــردم بیشــتر محبــوب شــد و طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد.
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چگونــه مــی تــوان از هیــت مــپ بــرای تجزیــه و تحلیــل ســایت خــود اســتفاده 

کنیــد؟ 

نقشــه های حرارتــی ســایت، محبوب تریــن عناصــر )بــا اســتفاده از رنــگ هــای گــرم( و 

نامطلــوب تریــن بخــش هــای )بــا اســتفاده از رنــگ هــای ســرد( صفحــه وبســایت شــما 

ــگ هــا در  ــا اســتفاده از رن ــوای صفحــه وبســایت شــما را ب ــر می کشــد. محت ــه تصوی را ب

ــا آبــی تجزیــه و تحلیــل مــی کنــد. مقیاســی از قرمــز ت

ســوال ایــن اســت کــه چــه کســانی از هیــت مــپ اســتفاده مــی کننــد؟ نقشــه هــای حرارتــی 

ــال و داده، طراحــان UX، متخصصــان رســانه هــای  ــران دیجیت ــان، تحلیلگ ــرای بازاریاب ب

اجتماعــی، مشــاوره دیجیتــال مارکتینــگ و هــر کســی کــه هــر چیــزی را بــه صــورت آنایــن 

مــی فروشــد، گزینــه مناســبی اســت.

 Heat Map بینــش عمیقــی از رفتــار افــراد در ســایت را نشــان مــی دهــد. بــا جمــع آوری 

رفتــار کاربــر در قســمت هــای مختلــف ســایت توســط نقشــه های حرارتــی، تجزیــه و تحلیــل 

داده هــا بســیار ســاده تــر مــی شــود. نقشــه هــای حرارتــی بــا نمایــش نحــوه تعامــل کاربــران 

بــا ســایت شــما بــا توجــه بــه اینکــه در چــه قســمتی کلیــک مــی کننــد، بــه چــه قســمت 

هایــی بیشــتر توجــه مــی کننــد و یــا اینکــه چــه بخــش هایــی را نادیــده مــی گیرنــد، بــه 

رونــد بهینــه ســازی ســایت و صفحــه محصــول بــرای تعامــل و فــروش بیشــتر کمــک مــی 

کننــد.

اســتفاده از ایــن نقشــه هــا کمــک مــی کنــد تــا بتوانیــد بفهمیــد کــه چــرا کاربــران از کال تــو 
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اکشــن یــا CTA و اطاعــات تمــاس یــا فرم هــا اســتفاده نمــی کننــد. شــما مــی توانیــد بــا 

مشــاهده ایــن نقشــه و تغییراتــی کوچــک در محــل قرارگیــری عناصــر، کاربــران را تبدیــل 

بــه مشــتری کنیــد.

بیشتر بدانید: دوره بهینه سازی تجربه کاربری و افزایش نرخ تبدیل

کاربردهای هیت مپ

اکنــون کــه بــا مفهــوم هیــت مــپ آشــنا شــدید، در ایــن بخــش مــی خواهیــم شــما را بــا 

کاربردهــای هیــت مــپ آشــنا کنیــم. بیشــک Heat Map کاربردهــای زیــادی دارد کــه همــه 

آنهــا مــی توانــد در ارتقــای ســایت و فــروش و کلیــک بیشــتر بــه شــما کمــک کننــد. بــرای 

آشــنایی بــا ایــن کاربردهــای مفیــد، بــا ادامــه متــن همــراه شــوید.
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آشنایی با هدف کاربران

یکــی از کاربردهــای مهــم و خوبــی هــای هیــت مــپ آشــنایی بــا نحــوه رفتــار کاربــران در 

ــد  ــی توانی ــران م ــورد کارب ــات در م ــن اطاع ــتن ای ــا دانس ــما ب ــت. ش ــما اس ــایت ش وبس

فعالیــت هــای آینــده ســایت خــود را بهتــر و بهینــه تــر انجــام دهیــد. شــما بــا دیــدن هیــت 

مــپ مــی توانیــد بفهمیــد کــه کــدام یــک از قســمت هــای ســایت کاربــران را بیشــتر درگیــر 

کــرده اســت و یــا اینکــه کــدام یــک از بخــش هــای ســایت بــرای کاربــران جــذاب نبــوده و 

بــدون توقــف از آن عبــور کــرده انــد. همچنیــن مــی توانیــد بفهمیــد کــه کاربــران بیشــتر در 

چــه قســمتی از صفحــه خــارج شــده انــد.

طرح بندی وب سایت مناسب را پیدا کنید

اگــر یــک طــراح هســتید، احتمــاال صدهــا طــرح را بــرای وب ســایت خــود امتحــان کرده ایــد. 

بدتریــن بخــش ایــن اســت کــه شــما هنــوز 100% مطمئــن نیســتید کــه چیدمــان نهایــی 

عالــی اســت. نقشــه هــای حرارتــی ایــن مشــل را بــه ســادگی بــرای شــما حــل خواهنــد 

کــرد. هیــت مــپ هــا بــه شــما کمــک مــی کننــد ببینیــد بازدیدکننــدگان کجــا بیشــتر کلیــک 

ــد  ــی توانی ــات، م ــن اطاع ــا اســتفاده از ای ــد. ب ــک نمــی کنن ــد و کجــا اصــا کلی ــی کنن م

طراحــی وبســایت خــود را تغییــر دهیــد و عناصــر مهــم را شناســایی کنیــد و طــرح ســایت 

را بهینــه کنیــد تــا بیشــترین بازخــورد را داشــته باشــد.

بیشتر بخوانید: 10 روش بهبود تجربه کاربری برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی
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یک هدف واحد انتخاب کنید

گاهــی اوقــات مــا بیــش از یــک فراخــوان بــرای اقــدام )CTA( را در ســایت خــود قــرار مــی 

دهیــم و بازدیدکننــدگان خــود را گیــج مــی کنیــم. بــه عنــوان مثــال، ممکــن اســت شــما یک 

فــروش زمســتانی را بــه همــراه یــک کاتالــوگ محصــول و یــک آگهــی مشــاوره رایــگان بــرای 

بازدیدکننــدگان در همــان صفحــه اضافــه کــرده باشــید. بــه کمــک نقشــه هــای حرارتــی، 

مــی توانیــد تشــخیص دهیــد کــه کــدام CTA بیشــتر مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد و آن را 

هــدف اصلــی خــود قــرار دهیــد.

مطالعه بیشتر: Call to Action یا فراخوان به عمل چیست؟
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عناصر منحرف کننده را حذف کنید

دلیــل مهــم دیگــری کــه اســتفاده از هیــت مــپ را ضــروری مــی کنــد ایــن اســت کــه  نقشــه 

ــا بازدیدکننــدگان شــما روی عناصــر غیــر قابــل  هــای حرارتــی بــه شــما مــی گوینــد کــه آی

ــد  ــران مناطقــی را کــه بای ــا کارب ــد؟ آی ــر و فضاهــای ســفید کلیــک مــی کنن کلیــک، تصاوی

روی آنهــا تمرکــز کننــد را از دســت مــی دهنــد؟ ایــن اطاعــات مــی توانــد بــه کلــی بــر روی 

میــزان بازخــورد کاربــران بــا وبســایت شــما تاثیــر داشــته باشــد؛ زیــرا بــه شــما کمــک مــی 

کنــد عناصــر غیــر ضــروری را حــذف کنیــد، لینــک هایــی را در جایــی کــه الزم اســت اضافــه 

کنیــد، فضاهــای ســفید را دوبــاره طراحــی کنیــد و بازدیدکننــدگان را بــه مــکان هــای 

مناســب هدایــت کنیــد.
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کمک به بهینه سازی صفحه فرود یا لندینگ پیج

از جملــه عواملــی کــه در بهینــه ســازی لندینــگ پیــچ یــا همــان صفحــه ورود مهــم اســت، 

میتــوان بــه نحــوه قرارگیــری محــل تــگ هــای مربــوط بــه عنــوان، اســتفاده بهینــه از 

فضاهــای خالــی و ...  اشــاره کــرد. مناســب تریــن و متــداول تریــن روش بــرای لندینــگ 

پیــج هــا اســتفاده از CTA یــا همــان دکمــه فراخوانــی اســت. CTA میــزان کلیــک کاربــران و 

مخاطبــان را ارزیابــی مــی کنــد. بــا اســتفاده از نقشــه هــای حرارتــی مــی توانیــد بــه ســادگی 

تشــخیص دهیــد کــه محــل قــرار گیــری CTA در صفحــه درســت اســت یــا نــه. مــی توانیــد 

مناســب تریــن مــکان را بــرای دکمــه فراخوانــی پیــدا کنیــد.

بهینه سازی تصاویر در صفحه

ــر  ــه ســازی تصاوی ــه بهین ــوان ب ــی ت ــت مــپ م ــر از کاربردهــای اســتفاده از هی یکــی دیگ

موجــود در صفحــه اشــاره کــرد. بــا آنالیــز ایــن بخــش مــی توانیــد تمرکــز را بــر روی عناصــر 

مهــم افزایــش دهیــم.

بهبود استراتژی لینک های داخلی 

بــا توجــه بــه اینکــه نقشــه ســایت اطاعــات الزم در مــورد محــل کلیــک کاربــران در اختیــار 

ــا  ــک ه ــرار دادن لین ــرای ق ــکان را ب ــن م ــد بهتری ــی توانی ــما م ــد، ش ــی ده ــرار م ــما ق ش

ــر روی صفحــات مــورد نظــر خــود بیشــتر کنیــد. ــا ترافیــک را ب مشــخص کنیــد ت
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مطالعه بیشتر:لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟

سایر کاربردهای نقشه حرارتی سایت

اطاعــات و داده هــای مربــوط بــه نقشــه حرارتــی ســایت بــه شــما کمــک مــی کننــد تــا بهتــر 

بتوانیــد در مــورد چیدمــان عناصــر در صفحــه تصمیــم بگیریــد. شــما بــا اســتفاده از هیــت 

مــپ مــی توانیــد عناصــر مهــم ســایت خــود را در نقــاط پــر بازدیــد قــرار دهیــد تــا زودتــر بــه 

هــدف خــود برســید. پــس اســتفاده از اطاعــات هیــت مــپ بــی شــک بــه شــما در بهبــود 

و بهینــه ســازی ســایت بســیار کمــک خواهــد کــرد. شــما مــی توانیــد ببینیــد کــه تبلیغــات، 

دکمــه ســبد خریــد و پرداخــت و پیشــنهادات ویــژه و ... را در چــه قســمتی قــرار دهیــد تــا 

بیشــترین کلیــک را داشــته باشــند. 
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ایجــاد ســاختار مناســب بــرای هدایــت مشــتری، کمــک بــه تعییــن تعــداد کلمــات بهینــه، 

پاســخ بــه ســواالت در گــولگ آنالیتیکــس و ... از دیگــر کاربردهــای خــوب هیــت مــپ 

اســت. هیــت مــپ در طراحــی اپلیکیشــن هــا نیــز بســیار مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. شــما 

مــی توانیــد بــا اســتفاده از هیــت مــپ و شناســایی نقاطــی کــه بیشــتر مــورد توجــه قــرار 

مــی گیرنــد، بهتریــن و بهینــه تریــن اپلیکیشــن را طراحــی کنیــد. 

بیشتر بخوانید: سئو + تجربه کاربری = موفقیت
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انواع مختلف هیت مپ ها

ــی  ــای متفاوت ــا کاربرده ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــود دارد ک ــی وج ــواع مختلف ــپ در ان ــت م هی

دارنــد. در ادامــه انــواع هیــت مــپ هــا را همــراه بــا کاربردهــای آنهــا بررســی خواهیــم کــرد. 

هیــت مــپ ردیابــی حرکــت مــاوس )Hover Maps(: یکــی از معروفتریــن هیــت 	 

مــپ هــا، ردیابــی حرکــت مــاوس اســت. ایــن هیــت مــپ همــان طــور کــه از اســمش 

پیداســت، اطاعاتــی را دربــاره حرکــت مــوس کاربــران بــر روی صفحــه بــه شــما نشــان 

ــد قســمت هــای کــه بیشــتر مــورد  ــن اطاعــات مــی توانی ــا داشــتن ای خواهــد داد. ب

توجــه کاربــران اســت را شناســایی کنیــد و بنرهــای تبلیغاتــی و عناصــر مهــم را در ایــن 

قســمت هــا قــرار دهیــد.

هیــت مــپ مربــوط بــه حرکــت )Move Maps(: نقشــه حرارتــی Move Maps بــه شــما 	 

نشــان مــی دهــد کــه کاربــران در هنــگام حرکــت بــر روی صفحــه، در کــدام قســمت هــا 

ــران  ــده آن اســت کــه کارب ــد. ایــن اطاعــات نشــان دهن بیشــترین مکــث را داشــته ان

بیشــتر بــر روی ایــن قســمت هــا تمرکــز داشــته انــد و برایشــان جــذاب تــر بــوده اســت.

هیــت مــپ ردیابــی کلیــک )Click Maps(: ایــن نــوع نقشــه حرارتــی اطاعاتــی را در 	 

مــورد تعــداد کلیــک هــای کاربــران بــه شــما نشــان مــی دهــد. شــما مــی توانیــد قســمت 

هایــی کــه بیشــترین کلیــک را داشــته انــد شناســایی کنیــد. بــا اســتفاده از ایــن نقشــه 

حرارتــی مــی توانیــد تشــخیص دهیــد کــه کــدام یــک از بنرهــای تبلیغاتــی و یــا عنــوان 

و یــا هــر عنصــر دیگــری بیشــترین محبوبیــت را داشــته انــد.
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هیــت مــپ ردیابــی اســکرول )Scroll Maps(: ایــن نــوع نقشــه هــای حرارتــی بــه شــما 	 

نشــان مــی دهنــد کــه کاربــران تــا چــه قســمتی از صفحــه اســکرول کــرده انــد. زمانــی کــه 

مــی خواهیــد تصمیــم بگیریــد کــه عناصــر کلیــدی وب ســایت ماننــد لینک هــا، ویدیوها 

یــا هــر CTA را در کجــا قــرار دهیــد، یــک نقشــه اســکرول مــی توانــد بســیار مفیــد باشــد. 

هــر چــه صفحــه طوالنــی تــر باشــد تعــداد کمتــری از کاربــران آن را مشــاهده مــی کننــد. 

پــس ســعی کنیــد عناصــر مهــم را در باالتریــن قســمت صفحــه قــرار دهیــد.

هیــت مــپ توجــه )Attention Maps(: هیــت مــپ توجــه از ترکیــب اســکرول افقــی 	 

و عمــودی و میــزان توقــف کاربــر در آن قســمت تشــکیل مــی شــود. معیــار زمــان 

ــن هیــت مــپ اســت. ــه ای ــن نکت مهمتری
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ابزارهایی برای ایجاد هیت مپ

تــا اینجــای متــن بــا مفهــوم هیــت مــپ و کاربردهــای آن و همچنیــن انــواع نقشــه هــای 

حرارتــی ســایت آشــنا شــدید. حــال یکــی از متداولتریــن ســواالت ایــن اســت کــه از چــه 

ابزارهایــی بــرای ایجــاد هیــت مــپ اســتفاده کنیــم؟ در ادامــه 4 ابــزار و ســایت بــرای ایجــاد 

هیــت مــپ را بــه شــما معرفــی کــرده ایــم.

ــرای ایجــاد هیــت مــپ، ســایت 	  ســایت Hotjar: یکــی از معــروف تریــن ســایت هــا ب

Hotjar اســت. ثبــت نــام و اســتفاده از ابزارهــای تجزیــه و تحلیــل ایــن ســایت رایــگان 

ــام، وب ســایت خــود  ــرای اســتفاده از ایــن ســایت میتوانیــد پــس از ثبــت ن اســت. ب

 Add( را اضافــه کنیــد و پــس از آن در قســمت داشــبورد روی افــزودن نقشــه حرارتــی

Heatmap( کلیــک کنیــد. پــس از آن صفحــه مــورد نظــر را انتخــاب کنیــد و روی گزینــه 

ایجــاد هیــت مــپ )Create Heatmap( کلیــک کنیــد.

ابــزار Crazy Egg: یکــی از محبــوب تریــن ابزارهــا بــرای ایجــاد نقشــه حرارتــی اســتفاده 	 

از Crazy Egg اســت. شــما مــی توانیــد توســط ایــن ابــزار هیــت مــپ کلیکــی، اســکرول 

و حرکتــی را دریافــت کنیــد. اســتفاده از ایــن ابــزار رایــگان نیســت و بایــد بابــت اســتفاده 

از آن ماهانــه 29 تــا 99 دالر )بــا توجــه بــه نــوع خدمــات ارائــه شــده( پرداخــت کنیــد.

 	 heatmap ــزار ــت مــپ اب ــن ابزارهــای ایجــاد هی ــزار Heatmap: یکــی از ســاده تری اب

اســت. ایــن ابــزار بــه ســادگی نصــب مــی شــود  تــا 6 مــاه نیــز مــی تــوان بــه صــورت 

ــد.  ــگان از آن اســتفاده کنی رای
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ابــزار UserHeat: یکــی دیگــر از ابزارهــای ایجــاد هیــت مــپ، ابــزار UserHeat اســت. 	 

ــه صــورت  ــزار ب ــن اب ــه ای ــا نصــب افزون ــرس هــم ب ــرای ســایت هــای وردپ ــزار ب ــن اب ای

ــگان در دســترس اســت. رای

 

جمع بندی

ــایت  ــر روی صفحــات س ــران ب ــار کارب ــی را از رفت ــل و خوب ــات کام ــا اطاع ــپ ه ــت م هی

نمایــش مــی دهنــد. از ایــن رو شــما مــی توانیــد بــا اســتفاده از ایــن اطاعــات چیدمــان 

عناصــر ســایت، لینــک هــا، بنرهــای تبلیغاتــی و ... را بــه طــور بهینــه و کاربــردی طراحــی 
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ــه آن  ــی کــه در ایــن متــن ب ــا اســتفاده از ابزارهای ــه ســادگی ب ــد ب ــد. شــما مــی توانی کنی

ــد ــواع هیــت مــپ را ایجــاد کنیــد و از اطاعــات مفیــد آن بهــره ببری اشــاره شــد، ان
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