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ــامت و  ــان از س ــواره نش ــه هم ــت ک ــی هس ــای مهم ــی از فاکتوره ــرش یک ــرخ پ ن
کارکــرد مطلــوب یــک وب ســایت دارد، و الزم هســت هــر مدیــر ســایتی دربــاره آن بــه 
خوبــی بدانــد. در ایــن نوشــته دربــاره نــرخ پــرش و دالیــل بــاال و پاییــن بــودن آن 

خواهیــم گفــت.
نــرخ پــرش را می تــوان یکــی از مهم تریــن و البتــه درک نشــده ترین معیار هــا در 
ــرخ  ــدی گــوگل دانســت. ایــن کــه یــک ســایت بایــد حــدودا چــه ن سیســتم رتبه بن
ــال  ــه دنب ــران بســیاری ب ــن روزهــا مدی ــه ای پرشــی داشــته باشــد، ســوالی اســت ک
پاســخی مناســب بــرای آن هســتند. مــا ســعی داریــم در ایــن مقالــه پاســخی مناســب 

بــه ایــن ســوال داده و راهکارهایــی را بــرای اصــاح نــرخ پــرش ارائــه دهیــم.
موضوعات مورد بررسی در این نوشته عبارت اند از:

تعریف نرخ پرش	 
چگونه در Google Analytics نرخ پرش را بررسی کنیم؟	 
نرخ پرش شما باید چه مقدار باشد؟	 
چرا نرخ پرش شما اینقدر باال است؟	 
آیا باال بودن نرخ پرش همیشه بد است؟	 
تجارت الکترونیکی و نرخ پرش	 
چگونه می توان نرخ پرش را کاهش داد؟	 
نرخ پرش به چه معناست؟	 

تعریــف گــوگل از نــرخ پــرش بدیــن شــرح اســت: »درصــد زمانــی که طــی یــک بازدید 
در یــک صفحــه ســپری می شــود« . ایــن تعریــف کمــی مبهــم اســت. اگــر بخواهیــم 
دقیقتــر تعــرف کنیــم، نــرخ پــرش درصــد بازدیدهایــی کــه طــی آن کاربــر بــدون تعامل 

بــا صفحــه، پــس از ورود، بافاصلــه از آن خــارج می شــود.
ــدگان از وبســایت  شماســت،  ــای خــروج بازدیدکنن ــه معن ــارت دیگر،«پــرش« ب ــه عب ب
ــد. از ایــن رو، نــرخ پــرش، درصــد  ــر روی دیگــر صفحــات کلیــک کنن بــدون اینکــه ب

ــد. ــام می دهن ــن کار را انج ــه ای ــت ک ــرادی اس اف

بیشتر بدانید: بک لینک چیست؟ چگونه بک لینک بگیریم که جریمه نشویم؟
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چگونه می توان در Google Analytics نرخ پرش را بررسی کرد؟
شــما می توانیــد بــا مراجعــه بــه بخــش Audience > Overview نــرخ پــرش 

وبســایت تان را مشــاهده نماییــد.

 

ایــن نــرخ پــرش کلــی وبســایت شماســت. امــا وبســایت شــما در واقــع چندیــن نــرخ 
ــه وارد  ــی ک ــد کنندگان ــرد بازدی ــات عملک ــک از صفح ــر ی ــرش ه ــرخ پ ــرش دارد. ن پ
ــرخ  ــن، ن ــر ای ــد« را نشــان می دهــد. عــاوه ب آن صفحــه شــدند و از آنجــا »پریده ان
پــرش هــر دســتگاه درصــد افــرادی کــه از موبایــل، تبلــت یــا کامپیوتــر اســتفاده کــرده 
ــای  ــن نرخ ه ــک از ای ــر ی ــه ه ــه ب ــد. در ادام ــان می ده ــد را نش ــه پریده ان و از صفح
پــرش نگاهــی خواهیــم داشــُت امــا در حــال حاضــر میخواهیــم در مــورد نــرخ پــرش 

کلــی صحبــت کنیــم.

عوامل کلیدی موثر بر نرخ پرش یک وبسایت
نــرخ پــرش وبســایت شــما بــه چندیــن فاکتــور بســتگی دارد کــه ایــن فاکتور هــای 

کلیــدی شــامل مــوارد زیــر هســتند:
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- نوع ترافیکی که جلب می کنید
 آیــا بازدیدکننــدگان وبســایت شــما اختصاصــا بــه دنبــال شــرکت شــما هســتند یــا 
اینکــه صرفــه بــه دنبــال اطاعاتنــد؟ افــرادی کــه بــا وبســایت شــما آشــنا هســتند، 
نســبت بــه آن دســته افــرادی کــه صرفــا می خواهنــد کســب اطاعــات کننــد، کمتــر 
پــرش دارنــد. اگــر شــما یــک فروشــگاه آنایــن داریــد، آیــا مــردم قصــد خرید کــردن از 
شــما را دارنــد یــا اینکــه تنهــا بــه دنبــال تحقیــق بــرای خرید هــای آتی شــان هســتند؟

- منشا ترافیک وبسایت شما
بازدیدکنندگانــی کــه از طریــق نتایــج جســتجوی گــوگل بــه وبســایت شــما هدایــت 
ــرخ  ــد ن ــده ان ــبوک« آم ــا از »فیس ــه مث ــی ک ــه بازدیدکننده های ــبت ب ــوند، نس می ش

پــرش بســیار کمتــری دارنــد.

 

 

- صفحاتی که بازدیدکنندگان شما وارد آن می شوند
بــه عنــوان مثــال، صفحــات نــا مرتبــط وبــاگ نســبت بــه صفحــات محصــوالت یــا 
خدمــات نــرخ پــرش باالتــری دارنــد. اگــر افــراد مســتقیما بــه صفحــه اصلــی شــما 
وارد شــوند احتمــاال نبایــد فــورا پــرش داشــته باشــند. امــا اگــر آن هــا وارد صفحــه ای 
قدیمــی از وبــاگ شــوند کــه ربطــی بــه صفحــات دیگــر وبســایت شــما نــدارد، قطعــا 

نــرخ پــرش باالیــی وجــود خواهــد داشــت.
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- طراحی و چیدمان وبسایت شما
ســایت هایی کــه چرخیــدن در آن هــا دشــوار و گمراه کننــده اســت یــا اینکــه ظاهــری 
ــان  ــا آس ــا آن ه ــه کار ب ــد ک ــایت های جدی ــه س ــبت ب ــد، نس ــاده دارن ــا افت ــش پ پی
اســت و بــا موبایــل ســازگار هســتند، نــرخ پــرش باالتــری دارنــد. آیــا ســایت شــما 
آن چیــزی اســت کــه مــردم بــه دنبالــش هســتند؟ اگــر اینطــور نیســت قطعــا مــردم 

ســایت شــما را تــرک خواهنــد کــرد.

بیشتر بخوانید: انکرتکست و هر آنچه برای استفاده از آن باید بدانید
 

- شفافیت پیغامی  که انتقال می دهید
ــد  ــدا کنن ــد را پی ــه می خواهن ــزی ک ــد ســریعا چی ــر نتوانن ــد و اگ ــغله دارن ــردم مش م
ــد  ــرک خواهن ــما را ت ــایت ش ــد و س ــردن آن نمی کنن ــدا ک ــرای پی ــتری ب ــاش بیش ت
کــرد. ایــن موضــوع یکــی از دالیــل مهــم نــرخ پــرش بــاال اســت کــه اغلــب اوقــات 

ــود. ــه می ش ــم گرفت ــت ک دس

- سرعت و کاربرد وبسایت
وبســایت هایی کــه ســرعت لودینــگ پایینــی دارنــد نــرخ پــرش بــاال و نــرخ تبدیــل 

پایینــی دارنــد.
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نرخ پرش وبسایت من باید چه مقدار باشد؟
ــر 40% داشــته باشــید.  ــرش زی ــرخ پ ــد ن ــه بای ــورت اســت ک ــن ص ــی بدی ــده کل قاع
معمــوال بیــن 40% تــا 55% نیــز خــوب اســت، امــا نــرخ پــرش باالتــر از 55-65% یعنــی 
شــدیدا نیــاز بــه بهینه ســازی داریــد. اگــر نــرخ پــرش شــما باالتــر از 90% یــا کمتــر از 

20% اســت، احتمــاال مشــکلی در نظــارت یــا کدنویســی شــما وجــود دارد.

ایــن یــک قاعــده کلــی و جامــع اســت و ممکــن اســت شــرایطی وجــود داشــته باشــد 
کــه حتــی داشــتن نــرخ پرش هــای باالتــر از ایــن مــوارد نیــز کامــا منطقــی بــه نظــر 

. سد بر

چرا نرخ پرش وبسایت من خیلی باالست؟
 

اولیــن دلیــل بــرای نــرخ پــرش بــاال: ترافیــک پولــی یــا ترافیــک هدایت شــده 
از شــبکه های اجتماعــی

ــی  ــات پول ــا تبلیغ ــی ی ــبکه های اجتماع ــما از ش ــک ش ــی از ترافی ــد باالی ــر درص اگ
ــذار  ــما تاثیرگ ــایت ش ــرش وبس ــرخ پ ــن ن ــر میانگی ــت ب ــن اس ــد، ممک ــت بیای بدس
باشــد، زیــرا معمــوال ایــن بازدیدکننــدگان نــرخ پــرش باالیــی دارنــد. در مثــال زیــر مــی 
ــف 4،  %88(  ــی )ردی ــتجوی پول ــل از جس ــای حاص ــرخ پرش ه ــه ن ــد ک ــد ببینی توانی
ــی  ــتجوی معمول ــر از جس ــیار باالت ــف 5،  70.98%( بس ــی )ردی ــبکه های اجتماع و ش

ــتند. ــی )37.83%( هس ــک ارجاع ــتقیم )39.76%( و ترافی ــک مس )44.79 %( ، ترافی
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باالتــر بــودن نــرخ پــرش ترافیــک حاصــل از جســتجوی پولــی نســبت بــه جســتجوی 
معمولــی کامــا طبیعــی اســت، امــا در ایــن مثــال نــرخ پــرش آن دقیقــا دو برابــر نــرخ 
پــرش جســتجوی طبیعــی می باشــد. چنــد احتمــال بــرای ایــن موضــوع وجــود دارد، 
احتمــال اول آن اســت کــه ایــن تبلیغــات ترافیــک نابه جایــی را جلــب می کنــد، مثــا 
بــه ایــن علــت کــه، تبلیــغ موردنظــر شــامل جماتــی اســت کــه بــا ایــن کســب و کار، 
ارتبــاط چندانــی ندارنــد. دومیــن احتمالــی کــه می شــود بــرای ایــن موضــوع در نظــر 
گرفــت، ایــن اســت کــه صفحــه اصلــی ایــن وبســایت، در تبدیــل ترافیــک حاصــل از 

تبلیغــات بــه مشــتری، بــه خوبــی عمــل نمی کنــد.

در مثــال زیــر وبســایتی را می بینیــد کــه نــرخ پــرش میانگیــن 75.33% دارد. در نــگاه 
اول، ایــن رقــم فاجعه بــار بــه نظــر می رســد. اگــر نگاهــی بــه جزئیــات منشــا ترافیــک 
ســایت بیاندازیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه مقــدار زیــادی  از ترافیــک ایــن وبســایت 
از شــبکه های اجتماعــی حاصــل می شــود و نــرخ پــرش میانگیــن آن نیــز بــه همیــن 
دلیــل باالســت. در واقــع، اگــر نــرخ پــرش حاصــل از ورودی هــای شــبکه های اجتماعــی 
ــه  ــت. ک ــی 38% اس ــتجو های معمول ــل از جس ــرش حاص ــرخ پ ــم، ن ــور بگیری را فاکت
فقــط کمــی  بیشــتر از میــزان مطلــوب )30-34 %( اســت کــه ایــن رقــم بــه هیــچ وجــه 

فاجعــه بــار نیســت.

 

کارهایــی کــه ایــن وبســایت می توانــد در ایــن زمینــه انجــام دهــد، شــامل مــوارد زیــر 
می باشــد:

ــه  ــی را ب ــبکه های اجتماع ــل از ش ــک حاص ــن ترافی ــد ای ــه می توان ــه چگون ــد ک بفهم
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مــدت طوالنی تــری حفــظ کنــد )امــکان دارد کــه مشــکات ریسپانســیو بــودن ســایت 
در موبایــل علــت ایــن مشــکل باشــد(.

ــوع ترافیــک در  ــرا ایــن ن ــد زی ــد ترافیک هــای طبیعــی بیشــتری جــذب کن ســعی کن
حــال حاضــر کــم اســت، امــا بیشــترین میــزان بازدیدکننــدگان واقعــی و تبدیــل بــه 

مشــتری را داراســت.

دومین دلیل برای نرخ پرش باال: مطالب وبالگ جلب کننده ترافیک
همانطــور کــه می دانیــد، نوشــتن مطالــب جــذاب بــرای وباگتــان می توانــد ترافیــک 
ــت  ــراد اس ــوع اف ــرای آن ن ــات ب ــب اوق ــک اغل ــن ترافی ــا ای ــد. ام ــذب کن ــادی ج زی
کــه تنهــا بــه دنبــال اطاعــات هســتند و اهــداف تجــاری باالیــی ندارنــد. از ایــن رو 
ــه  ــه ب ــی ک ــه ترافیک ــبت ب ــود نس ــب می ش ــاگ جل ــب وب ــرای مطال ــه ب ــی ک ترافیک

ــری خواهــد داشــت. ــرش باالت ــرخ پ ــد ن ــی وبســایت شــما می آی صفحــه اصل

ــش  ــه بخ ــد ک ــاهده می کنی ــابداری را مش ــایت حس ــک وبس ــی از ی ــه، مثال در ادام
وباگــی بســیار خوبــی دارد. ایــن صفحــه نــرخ پــرش مرتبــط بــا صفحــات وبســایت 
ــان  ــز( نش ــای قرم ــی آن )نواره ــب وباگ ــا مطال ــه ب ــفید( را در مقایس ــای س )نوار ه
می دهــد. می توانیــد ببینیــد کــه چگونــه نــرخ پــرش صفحــات وبــاگ )93%( نســبت 
بــه صفحــات اصلــی وبســایت بیشــتر اســت. ممکــن اســت تصــور کنیــد کــه ایــن بــه 
ایــن معناســت کــه کیفیــت مطالــب وبــاگ بــه انــدازه کافــی بــاال نیســت، امــا اگــر 
بــه بخــش »زمــان متوســط ســپری شــده در صفحــه« توجــه کنیــد متوجــه می شــوید 
کــه بــه صــورت میانگیــن مــردم تقریبــا شــش دقیقــه زمــان بــرای خوانــدن مطالــب، 
در وبــاگ ســپری می کننــد کــه نشــان دهنده ی کیفیــت مناســب مطالــب آن اســت.
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ــه عمــل )Call to Action( جــذاب در  ــه یــک کلیــد دعــوت ب ایــن وبســایت تنهــا ب
ــاز دارد. ــب وباگــی اش نی مطال

ــوان  ــا بت ــرد ت ــد ک ــه بای ــه چ ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــا مط ــه در اینج ــوالی ک س
ــت؟ ــه داش ــایت نگ ــتری در وبس ــان بیش ــدت زم ــرای م ــا را ب ــک وباگ ه ترافی

ــر  ــه دیگ ــط، ب ــی مرتب ــای داخل ــتفاده از لینک ه ــن کار، اس ــام ای ــرای انج ــک راه ب  ی
مطالــب وبــاگ اســت تــا خواننــده بتوانــد ورود عمیق تــری بــه مطالبــی کــه بــه آن هــا 
ــدگان  ــن بازدیدکنن ــتن ای ــه داش ــرای نگ ــر ب ــک راه دیگ ــد. ی ــته باش ــه دارد داش عاق
ــاگ  ــب وب ــام مطال ــای تم ــل )Call to Action( در انته ــه عم ــوت ب ــتفاده از دع اس
اســت کــه بــرای خوانند هــا نیــز جالــب توجــه باشــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه 
بازدیدکننــدگان وبــاگ معمــوال اهــداف تجــاری کمــی  دارنــد )یعنــی در فــاز تحقیــق 
هســتند و هنــوز قصــد خریــد ندارنــد(، از ایــن رو معرفــی محصــوالت و خدماتــی کــه 
ــورس  ــک ک ــه ی ــود. در عــوض، ارائ ــد همیشــه کار درســتی نخواهــد ب ــه می دهی ارائ
کوتــاه مــدت کــه مطالــب وبــاگ را بیشــتر تعریــف می کنــد و نیازمنــد ایمیــل و نــام 
آن هــا نیــز اســت می توانــد تصمیــم مناســب تری باشــد. آیــا یــک خبرنامــه  ایمیلــی 
داریــد کــه آن هــا بتواننــد عضــوی از آن شــوند؟ آیــا دوره مشــاوره رایگانــی داریــد کــه 

بــه آن هــا پیشــنهاد دهیــد؟

سومین دلیل برای نرخ پرش باال: ترافیک موبایلی باال
بازدیــد کننــدگان موبایلــی نــرخ پــرش باالتــری دارنــد، از ایــن رو اگــر وبســایت شــما 
ــن  ــرش میانگی ــرخ پ ــار ن ــت انتظ ــادی دارد می بایس ــی زی ــدگان موبایل ــد کنن بازدی

باالتــری نیــز داشــته باشــید.
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 توجــه داشــته باشــید کــه ایــن ســایت تقریبــا 65% از ترافیکــش را از موبایــل و تبلــت 
ــی %53  ــه ترافیــک موبایل ــد کــه چگون ــد. همچنیــن مشــاهده می کنی دریافــت می کن
نــرخ پــرش دارد و همیــن باعــث شــده اســت کــه نــرخ پــرش میانگیــن این وبســایت 
بــه 44% برســد. البتــه ایــن نــرخ پــرش موبایلــی آن قــدر هــم بــد نیســت، مخصوصــا 
کــه مقــدار باالیــی از ترافیــک ایــن ســایت از شــبکه های اجتماعــی دریافــت می شــود. 
از ایــن رو، بــا وجــود آن کــه مدیــر ایــن ســایت می بایســت بــه دنبــال نگــه داشــتن 
ــال  ــه در ح ــت ک ــر آن اس ــت ام ــا حقیق ــد، ام ــی باش ــای موبایل ــر ترافیک ه طوالنی ت
حاضــر نیــز عملکــرد بســیار خوبــی دارد. نــرخ پــرش 30% بــرای ایــن وبســایت بســیار 

خــوب بــوده و نشــان می دهــد کــه ســایت کاربرپســند اســت.

بــا افزایــش کاربــران موبایلــی کــه از دســتگاه های موبایــل بــرای جســتجوهای خــود 
اســتفاده می کننــد، گــوگل نیــز مدتــی اســت کــه از ایــن اطاعــات بــرای شــاخص بندی 
ریسپانسیوســازی  کــه  معناســت  بدیــن  ایــن  می کنــد.  اســتفاده  وبســایت ها 
ــه  ــا ارائ ــت دارد. ب ــش اهمی ــش از پی ــل بی ــتگاه های موبای ــرای دس ــایت تان ب وبس
ــایت تان را در  ــرش وبس ــرخ پ ــد ن ــران می توانی ــرای کارب ــی ب ــه موبایل ــن تجرب بهتری

ــد. ــش دهی ــل کاه ــتگاه های موبای دس

بیشتر بخوانید: تبلیغات اینترنتی چیست؛  انواع و مزایای استفاده از آن 

دالیل باال یا پایین بودن غیر واقعی نرخ پرش
اگــر نــرخ پــرش وبســایت شــما بــه هــر کــدام از دالیلــی کــه در فــوق اشــاره کردیــم 
بــاال اســت، پــس بــه خوانــدن ادامــه مطلــب بپردازیــد تــا بفهمیــد چگونــه می توانیــد 
آن را کاهــش دهیــد و ترافیــک بیشــتری را بدســت آورد. در ایــن قســمت از مطلــب، 
مــا قصــد داریــم بــه طــور مختصــر، دالیــل نــا ســالمی که بــه صــورت غیرواقعــی نــرخ 

پــرش را بــاال یــا پاییــن می برنــد مــورد بررســی قــرار دهیــم.

 اولین دلیل: ارجاع یا روبات های اسپم
 روبات هــا اغلــب اوقــات وارد وبســایت شــما خواهنــد شــد. برخــی از ایــن روبات هــا 
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خــوب و بــی آزارنــد )مثــا روبــات گــوگل وارد وبســایت شــما می شــود و مطالــب را 
مطالعــه کــرده و بــه وبســایت شــما نمــره می دهــد(، امــا برخــی دیگــر آزاردهنــده و 
بــد هســتند )ماننــد روبات هایــی کــه بــه دنبــال ســرقت مطالــب و قــرار دادن آن هــا بر 
 Google روی ســایت های اســپمی  هســتند(. برخــی اوقــات ایــن روبات هــا از طریــق
Analytics شناســایی و وارد حســاب آمــاری شــده و بــه شــدت باعــث تغییــر اعــداد و 
ارقــام آمــاری شــما می شــوند زیــرا ترافیــک روبات هــا گاهــا نــرخ پــرش 0% یــا %100 

خواهــد داشــت.

در مثــال زیــر مشــاهده مــی فرماییــد کــه نــرخ پــرش میانگیــن بــرای یــک وبســایت 
ــه ترافیــک ارجاعــی کــه %64  ــوط ب ــام مرب ــا 27% اســت. اعــداد و ارق ــر ب تجــاری براب
ــامل  ــی را ش ــد کنندگان ــی بازدی ــک ارجاع ــد. ترافی ــر می آی ــه نظ ــاال ب ــت کمی ب اس
می شــود کــه بــا کلیــک کــردن بــر روی یــک لینــک، از وبســایتی دیگــر وارد وبســایت 

ــده اند. ــما ش ش

 

 

اگــر بــر روی ترافیــک ارجاعــی کلیــک کنیــم و نگاهــی دقیق تــر بــه آن داشــته باشــیم 
متوجــه خواهیــم شــد کــه مقــدار زیــادی از ایــن ترافیــک ارجاعــی از دو روبــات حاصــل 
ــرخ پــرش ایــن ترافیــک بســیار باالســت و  ــد، ن شــده اســت. همانطــور کــه می بینی
دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه بازدیدکننــدگان آن واقعــی نیســتند. ایــن امــر باعــث 
تغییــر و انحــراف نــرخ پــرش میانگیــن ترافیــک ارجاعــی شــده و بــه همیــن طریــق 

نیــز نــرخ پــرش میانگیــن کل وبســایت را نیــز دچــار انحــراف کــرده اســت.
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دومین دلیل: تنظیمات نادرست
ــان  ــرای صاحب ــد خوشــی های موقتــی را ب تنظیمــات نادرســت در Analytics می توان
وبســایت بــه همــراه داشــته باشــد، قطعــا هرکســی ببینــد کــه نــرخ پــرش وبســایتش 
صفــر درصــد اســت، بســیار خوشــحال خواهــد شــد. امــا ایــن افــراد درســت زمانــی 
کــه در اوج خوشــحالی بــه ســر می برنــد، احتمــاال متوجــه خواهنــد شــد کــه تنظیمــات 
ــا وبسایت شــان  ــی انجــام نشده اســت و مشــکلی جــدی در رابطــه ب ــه خوب آن هــا ب

وجــود دارد.

در ادامــه مثالــی از یــک وبســایت آورده ایــم کــه مشــخصا نتایــج نادرســت داشــته 
ــا %100  ــرخ پــرش ایــن وبســایت همیشــه ی ــه ن اســت. می توانیــد ببینیــد کــه چگون

اســت یــا %0.

 

از دالیــل متداولــی کــه منجــر بــه نمایــش چنیــن نتایــج عجیبــی می شــود، می تــوان 
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از داشــتن چندیــن نمونــه از Analytics نصــب شــده در یــک صفحــه، تداخــل کد هــا 
و یــا  قــرار دادن کــد ردیابــی در مکانــی اشــتباه نــام بــرد.

 Google اعــداد و ارقــام عجیــب مشــاهده کردیــد، ســریعا افزونــه Analytics اگــردر
Tag Assistant را بــرای کــروم دریافــت کــرده و مشــکل را پیــدا کنیــد.

بیشــتر بدانیــد: تســت A/B چیســت و چگونــه می تــوان بــرای افزایــش فــروش از آن 
ــتفاده کرد؟ اس

 
چگونه نرخ پرش وبسایتمان را بهینه کنیم؟

حــاال کــه می دانیــم کــه بایــد چــه نــرخ پرشــی داشــته باشــیم و متداول تریــن دالیــل 
بــاال بــودن نــرخ پــرش را فهمیدیــم، بــد نیســت نگاهــی داشــته باشــیم بــه راه هایــی 
ــا  ــرش را کاهــش داده و تعامــل مشــتریان ب ــرخ پ ــه کمــک آن هــا ن ــوان ب ــه می ت ک

وبســایت  را افزایــش دهیــم.

هرچــه بازدیدکننــدگان آســان تر بتواننــد وبســایت شــما را پیــدا کننــد، کمتــر تمایــل 
ــایت را  ــری وبس ــه  کارب ــود تجرب ــت. بهب ــد داش ــما خواهن ــایت ش ــرش از وبس ــه پ ب
بایــد یــک فرآینــد بــی انتهــا در نظــر بگیریــد و بــه خاطــر آن، همــواره درگیــر آزمــون، 
ــا مشــتری ها باشــید. امــا صرفــا جهــت داشــتن چیــزی  نظــارت و صحبــت کــردن ب
کــه می تــوان بــه ســرعت از آن اســتفاده کــرد، بــد نیســت کــه چنــد ترفنــد را بــرای 

کاهــش نــرخ پــرش مــرور کنیــم:

اولین کاهنده نرخ پرش: ناوبری واضح
ــه  ــد ب ــرعت بتوانن ــا س ــادگی و ب ــه س ــراد ب ــه اف ــود ک ــث می ش ــح باع ــری واض ناوب
جایــی کــه می خواهنــد برونــد. ببینیــد کــه Bathstore.com چگونــه بــه خریدارانــش 
چندیــن راه بــرای کوتــاه کــردن مســیر خریدشــان در انتخــاب محصــول ارائــه می کنــد. 
منو هــای آن هــا بــه صورتــی اســت کــه انــگار یــک فروشــنده از مشــتریان می پرســد 
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کــه چــه نــوع وســیله حمامــی  نیــاز داریــد؟ هیــچ نــوع؟ خــب آیــا می خواهیــد بدانیــد 
چــه طــرح حمامی داریــد؟ خیــر؟ آیــا می خواهیــد تمــام انــواع طرح هایــی کــه بــرای 
ــرای  ــداران را ب ــای خری ــد راهنم ــا می خواهی ــر؟ خــب آی ــد؟ خی ــم را ببینی ــام داری حم
انتخــاب حمــام مــورد نظــر ببینیــد؟ بــا انتخــاب هــر گزینــه، ایــن راهنما هــای ناوبــری 
ــدون  ــد ب ــه بتوانن ــد ک ــک می کنن ــردرگم کم ــراه و س ــتری های گم ــه مش ــایت ب در س

ــد. ــد کنن ــر خری زحمــت و راحت ت

 

 

کامــا برعکــس ایــن قضیــه را در وبســایت Alfred Sung شــاهد هســتیم. اســکرین 
ــن  ــه ای ــن کل صفح ــت.  ای ــده اس ــه ش ــک گرفت ــد عین ــایت خری ــر از وبس ــات زی ش
وبســایت اســت و هیــچ بخش بنــدی ای نظیــر منــو و یــا حداقــل چندیــن نوشــته در 
ــو خریــداران می بایســت بــه بخــش پاییــن  ــرای پیــدا کــردن من ــدارد. ب آن وجــود ن
ســمت چــپ صفحــه اســکرول کنیــد. البتــه خــود منــو نیــز بــه صفحاتــی نامربوط تــر 
وصــل می شــود. ایــن یــک مثــال بــارز از وبســایتی اســت کــه در آن »طراحــی حــرف 
اول را می زنــد و بازاریابــی هیــچ« و در نتیجــه نــرخ پــرش بســیار بســیار باالیــی نیــز 

خواهــد داشــت.
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دومیــن کاهنــده نــرخ پــرش: اســتفاده از صفحــه اصلــی بــرای صحنــه ســازی 
و انتقــال مشــتری ها

صفحــه اصلــی وبســایت را بــه عنــوان مســئول البــی یک هتــل تصــور کنیــد. وظیفه ی 
مســئول البــی بــه شــرح زیر اســت:

پیــدا کــردن رزرو هــا و اینکــه بــه شــما حــس راحتــی بدهــد. )ایــن جــا جاییســت کــه 
دوســت دارم باشــم(

بــه شــما بگویــد کــه بایــد کجــا برویــد و اینکــه کــه اتاقتــان کجاســت، کافــه کجاســت 
و رســتوران کجاســت )ایــن جــا جاییســت کــه بایــد بــه آن جــا بــروم(

ــه مــردم  ــد ب ــد. بای ــی عمــل می کن ــد همیــن الب ــی وبســایت شــما مانن صفحــه اصل
بگویــد کــه بــرای چــه اینجــا هســتند و بایــد کجــا برونــد. بایــد ماننــد یــک ســرتیتر 
واضــح باشــد. کار شــما را توضیــح  دهــد و بگویــد کــه ایــن کار را بــرای چــه کســانی 
انجــام می دهیــد. اینکــه صفحــه اصلــی شــما چگونــه می توانــد بــه طــور موثــر ایــن 
پیغــام را بــه گــوش همــگان برســاند هیــچ ربطــی بــه نحــوه طراحــی یــا هزینــه ای 
ــک می بایســت از  ــدارد. وبســایت های تجــارت الکترونی ــرای آن شــده اســت ن ــه ب ک
دســته بندی هــا در صفحــه اصلــی بــرای هدایــت مشــتری ها بــه دســته ای کــه نیــاز 

دارنــد، اســتفاده کننــد.

ــروش شــما کمــک  ــه افزایــش ف ــه ب ــگ چیســت و چگون ــد: ریتارگتین بیشــتر بخوانی
می کنــد؟
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ســومین کاهنــده نــرخ پــرش: قــرار دادن کلید هــای دعــوت بــه عمــل در همــه 
ت صفحا

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه همــه بازدیدکننــدگان وارد صفحــه اصلــی وبســایت شــما 
نمی شــوند و گاهــا از طریــق صفحــات جانبــی دیگــر وارد وبســایت شــما می شــوند. 
ببینیــد کــه چگونــه تمــام صفحــات وبســایت Davis Associates طــوری طراحــی 
شــده اســت کــه جملــه مشــاوره رایــگان و کلیــد دعــوت بــه عمــل »ارتبــاط بــا مــا« 
در آن قــرار دارد. ایــن کار باعــث کوتــاه شــدن زمــان و رفــع زحمــت از دوش مشــتری 

خواهــد شــد و نــرخ پــرش شــما را نیــز بهبــود می بخشــد.

 

 

چهارمین کاهنده نرخ پرش: سرعت وبسایت تان را افزایش دهید
طبــق آمــار Kissmetrics، 47%  از افــراد انتظــار دارنــد کــه یــک صفحــه وب در عــرض 
2 ثانیــه لــود شــود و 40% از افــراد صفحــه ای کــه بیشــتر از 3 ثانیــه زمــان بــرای لــود 
شــدن نیــاز دارد را تــرک می کننــد. ایــن تحقیــق کــه SOASTA انجــام داد مشــخص 
کــرد کــه تنهــا یــک ثانیــه زمــان بیشــتر بــرای لــود شــدن صفحــات، می توانــد نــرخ 

پــرش را تــا 56% افزایــش دهــد.
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از ایــن رو بهتــر اســت بــا Shortpixel، حجم تصاویــر را کاهش دهید و اســکریپت های 
جــاوا و CSS هایتــان را نیــز کوتــاه و فشــرده کنیــد و مطمئــن شــوید کــه ســرور هایتان 

ســالم و ســریع هستند.

ــد  ــا می توانن ــب و چت ه ــای مناس ــرش: پاپ آپ ه ــرخ پ ــده  ن ــن کاهن پنجمی
نــرخ پــرش را کاهــش دهنــد

ــود  ــایت وج ــا در وبس ــتفاده از پاپ آپ ه ــرای اس ــط ب ــک راه غل ــت و ی ــک راه درس ی
ــم: ــان آورده ای ــط را برایت ــی از اســتفاده غل ــر مثال ــر زی دارد. در تصوی

 

 

ایــن پــاپ آپ خیلــی ســاده اســت و هیــچ مزیتــی نــدارد و اینکــه لیســت ایمیــل را 
»لیســت ایمیــل تبلیغاتــی« بنامیــد، ماننــد ایــن اســت کــه اســمش را »لیســت ایمیــل 

آشــغالی« گذاشــته باشــید!
راه درســت اســتفاده از پاپ آپ هــا ایــن اســت کــه آن هــا را درســت زمانــی کــه فــرد 
می خواهــد وبســایت را تــرک کنــد نمایــان کنیــد. درســت زمانــی کــه آن هــا مــوس را 
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بــه ســمت بســتن پنجــره می برنــد، یــک پــاپ آپ بــه موقــع می توانــد یــک شــانس 
ــرای  ــا را ب ــد و آن ه ــش ده ــه را افزای ــده در صفح ــپری ش ــان س ــد و زم ــاره باش دوب
مــدت زمــان بیشــتری نگــه دارد. در زیــر مثالــی از یــک پــاپ آپ درســت را برایتــان 

آورده ایــم:

 

 

یــک پــاپ آپ هنــگام خــروج کــه بــه مشــتری ها پیشــنهاد تخفیــف می دهــد تــا بــرای 
مانــدن در وبســایت ترغیــب شــوند، درســت ماننــد مغــازه داری کــه بــه مشــتری های 
ــتری  ــف بیش ــد تخفی ــازه را دارن ــرک مغ ــد ت ــه زدن قص ــس از چان ــه پ ــی ک احتمال
ــد  ــز می توانن ــروج نی ــگام خ ــای هن ــد. پاپ آپ ه ــد کنن ــد و خری ــا بمانن ــد ت می ده
ــر  ــا ه ــگان و ی ــل رای ــد، تحوی ــورت خری ــی در ص ــای مجان ــتر، هدیه ه ــف بیش تخفی

ــوند. ــامل ش ــد را ش ــیرین تر کن ــه را ش ــد معامل ــه می توان ــی ک ــز رایگان چی

ــا  ــا اهــداف و موضــع فروشــگاه شــما موافــق نیســت و ی ــاپ آپ ب ــوع پ ــن ن ــر ای اگ
ــه  ــزی ب ــان چی ــد در پاپ آپ هایت ــت می توانی ــن نیس ــارت آنای ــما تج ــه کار ش اینک
غیــر از تخفیــف ارائــه کنیــد. می توانیــد کلیــد عضویــت در شــبکه اجتماعــی تــان را در 
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آن جــا قــرار دهیــد و افــرادی کــه وبســایت تــان را تــرک می کننــد بــه دنبــال کــردن 
شــما در فیســبوک تشــویق کنیــد، یــا اینکــه آن هــا را بــه دانلــود راهنمایــی آموزنــده 
ــب  ــه یکــی از مطال ــد لینکــی ب ــا اینکــه می توانی ــان دعــوت کنیــد و ی در مــورد بازارت
مفیــد در وباگتــان بدهیــد و یــا آن هــا را بــه یــک کارگاه آموزشــی آنایــن یــک هفتــه 
ای دعــوت کنیــد و مشــکلی کــه آن هــا بــرای حــل آن بــه وبســایت شــما آمــده انــد را 

در آن کارگاه برایشــان حــل کنیــد.

ــا حــد  ــرش وبســایت خــود را ت ــرخ پ ــد توانســت ن ــوق خواهی ــوارد ف ــت م ــا رعای ب
قابــل قبولــی کاهــش دهیــد. بــا ایــن وجــود، نــرخ پــرش نیــز ماننــد ســایر موضوعــات 
دنیــای دیجیتــال مارکتینــگ بســیار گســترده اســت و عوامــل بســیاری ممکــن اســت 
باعــث افزایــش نــرخ پــرش شــوند و راه هــای بســیاری نیــز بــرای کاهــش نــرخ پــرش 
وجــود دارد. اگــر شــما نیــز در ایــن زمینــه تجربــه یــا نظــر خاصــی داریــد، می توانیــد 

آن را بــا مــا در میــان بگذاریــد.
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