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6 معیار کلیدی برای بررسی در گوگل آنالیتیکس
ژان بقوسیان، الناز غفور - تیم تحریریه مدیرسبز

انتخاب کرده اید، پس احتماال وب سایتی دارید که  را برای مطالعه  اگر این مطلب 

اکانت  شاید  ارائه می دهید. حتی  منحصربه فرد  و  ویژه  یا محصولی  محتوا  آن  در 

آنالیتیکس دارید. تمام وب سایت ها، اساسا به صورتی طراحی می شوند که  گوگل 

مخاطب را به خود جذب کنند؛ ولی جذب مخاطب به تنهایی هیچ درآمدی برایتان 

ایجاد نمی کند. باید کاری کنید تا این خریداران بالقوه، بابت محصول یا خدماتی که 

دریافت یا دانلود می کنند پول بپردازند.

گوگل آنالیتیکس
یکی از رایج ترین ابزارهای تحلیل سایت، گوگل آنالیتیکس یا گوگل آنالیتیکز است. 

این ابزار که البته از طرف شرکت گوگل برای ایرانیان تحریم شده است به شما کمک 

می کند به صورت کامال رایگان اطالعات بسیار دقیقی از اتفاقات سایت خود داشته 
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باشید. البته به کمک وی پی ان می توانید از خدمات گوگل آنالیتیکس به صورت کامال 

رایگان استفاده کنید. کافی است به صفحه google.com/analytics مراجعه کنید. 

البته ابزارهای دیگری هم برای بررسی رفتار بازدیدکنندگان سایت وجود دارد.

بسیاری از صاحبان سایت اکانت گوگل آنالیتیکس را ساخته اند، ولی دقیقا نمی دانند 

چه معیارهایی را در آن بررسی کنند تا باعث افزایش فروش و بهبود سایت شود.

روش های بسیاری برای باال بردن فروش محصول وجود دارد؛ ولی پیش از آن، بهتر 

است روی انتخاب معیارهایی تمرکز کنیم، که قصد داریم آن ها را بهبود ببخشیم. 

برای سنجش وضعیت وب سایت، بهتر است معیارهای خاصی را مد نظر داشته 

باشیم. معیارهایی که با برند، کسب و کار و در کل، وب سایت ما همخوانی داشته 

باشند.

را انتخاب کنید. تمام این  این مقاله به شما کمک می کند، مهم ترین مقیاس ها 

قابل  رایگان  به صورت   )Google Analytics( آنالیتیکس  گوگل  طریق  از  معیارها 

سنجش هستند. وقتی چنین اطالعات کاملی در اختیار شما باشند، هیچ عاملی 

نمی تواند جلوی رشد وب سایت تان را بگیرد. پس بپردازیم به 6 معیار کلیدی برای 

رشد سایت که توسط گوگل آنالیتیکس قابل بررسی هستند.

1. بازدیدکننده های تازه وارد
بهتر است عملکرد بازدیدکننده های وفادار قدیمی را با بازدیدکننده هایی که برای 

اولین بار به سایت شما وارد می شوند، مقایسه کنید. اگر بازدید کننده های تازه وارد یا 

New Visitor زیادی دارید، امکانات وب سایت را از دید خریداران جدید نگاه کنید؛ 

افرادی که با سایت شما خیلی آشنا نیستند و شاید خرید از سایت شما برایشان 

یا  دریافت محصول  و  روند خرید  تا  کنید  برطرف  را  کم و کاستی ها  باشد.  سخت 

خدمات به ساده ترین و سریع ترین حالت ممکن انجام شود.
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2. منابع ترافیک ورودی وب سایت
از چند منبع مختلف به وب سایت شما وارد می شوند  ایده آل کاربران  در حالت 

که توسط گوگل آنالیتیکس قابل بررسی هستند. این منابع به سه دسته تقسیم 

وارد  و  می کنند  تایپ  را   URL آدرس  مستقیما  که  بازدیدکننده هایی  می شوند: 

وب سایت می شوند، بازدیدکننده هایی که از موتورهای جستجو، وب سایت شما را 

انتخاب می کنند و بازدیدکننده هایی که از صفحات دیگر وب ارجاع داده می شوند. 

برابر  هم  با  آن ها  تعداد  که  است  این  واقعیت  ولی  مهم هستند؛  دسته  هر سه 

نیست و باید روی این تفاوت ها تمرکز کنید.

مثال اگر تعداد بازدیدکننده های مستقیم وب سایت پایین است، شاید آدرسی را 

انتخاب کرده اید که به خاطر سپردن آن برای کاربران مشکل است.

3. عملکرد بازدیدکننده هایی که فعال قصد خرید ندارند
تمام بازدیدکننده ها، تعدادی از صفحات وب سایت را مشاهده می کنند؛ حتی آن 

رفتار آن ها در  این حال بررسی  با  از کاربرانی که فعال  قصد خرید ندارند.  دسته 

وب سایت به اندازه  سایر مشتریان اهمیت دارد. دفعات بازدید از صفحات، مدت 

زمانی که روی هر صفحه صرف می شود و تعداد نظرات و الیک های مخاطب را 

بررسی کنید. هدف اصلی ما، باال بردن این آمار و ارقام است.

4. بازدیدکنندگان غیرجدید
وقتی یکی از بازدیدکننده ها برای بار دوم به وب سایت شما وارد می شود، سواالتی 

خرید  اول  بازدید  در  آیا  است؟  بوده  چه  بازگشت  دلیل  می کند:  ذهن خطور  به 

صورت گرفته؟ در غیر این صورت، برای ترغیب او به خرید در بازدید دوم، چه کاری 

می توانیم انجام بدهیم؟

اگر بازدیدکننده های شما برای بار دوم یا چندم به وب سایت مراجعه می کنند، به 
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شما تبریک می گوییم. محتوای تولیدی وب سایت توانسته آن ها را جذب کند. حاال 

زمان آن رسیده که مشتری را به خرید ترغیب کنیم. برخی از وب سایت ها این کار 

اختیار  یا در  کاربر  ایمیل  ارائه کد تخفیف، پرسشنامه جهت دریافت آدرس  با  را 

گذاشتن خدمات رایگان انجام می دهند.

5. ارزش هر بازدید
ارزش مادی هر بازدید به محصولی که در نهایت خریداری می شود، بستگی دارد. 

ارزش هر بازدید را می توانیم به سادگی، با تقسیم کردن کل درآمد بر تعداد بازدیدها 

به دست آوریم. 

ولی  نمی شود؛  ارائه  آنالیتیکس  گوگل  توسط  مستقیم  به صورت  عدد  این  البته 

خودتان به راحتی می توانید این عدد را محاسبه کنید.

اندازه گیری دقیق ارزش هر بازدید گاهی مشکل یا حتی غیرممکن به نظر می رسد. 

باال  را  آن  بازدید  بر صفحات،  بار کلیک  با هر  به عنوان مثال خواننده های وبالگ 

می برند، مطلبی را الیک می کنند یا نظر می نویسند و اندازه گیری دقیق ارزش آن 

امکان پذیر نیست.

ارزش هر  اگر وب سایت شما به فروش محصول اختصاص پیدا کرده، می توانید 

بازدید را به درآمد وب سایت ارتباط بدهید.

6. نرخ خروج بازدیدکنندگان
بازدیدکننده های  تعداد  وب سایت،  درآمد  بازدید،  ارزش  اندازه گیری  از  ما  هدف 

جدید و تعداد کاربرانی که دوباره رجوع می کنند، این است که نرخ ریزش کاربران 

را به حداقل برسانیم؛ ولی نرخ ریزش چیست؟

نرخ خروج یا ریزش، درصد کاربرانی هستند که وارد وب سایت می شوند و بدون 
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اینکه هیچ تاثیری روی وب سایت داشته باشند، بالفاصله صفحه را ترک می کنند؛ 

بدون  را  آن  و  را صرف وب سایت می کنند  فوق العاده محدودی  یعنی مدت زمان 

می کنند.  رها  کردن  الیک  حتی  یا  نظر  نوشتن  محصول،  خرید  لینک،  بر  کلیک 

به عنوان مثال تعداد زیادی از کاربران فروشگاه های اینترنتی محصوالتی را انتخاب 

می کنند؛ ولی آن ها را در سبد خرید باقی می گذارند.

دالیل نرخ خروج باالی سایت
پیچیدگی صفحه خرید

طراحی ضعیف سایت

تخفیف ها و قول های غیرواقعی

هزینه ارسال بیش از حد توقع

کندی سایت و زمان طوالنی باز شدن صفحات

 

که  سریع تر، صفحه ای  نرخ خروج می شود. هرچه  بیشتر شدن  باعث  موارد  این 

موجب افزایش نرخ خروج کاربران می شود را شناسایی و مشکالت آن را برطرف 

کنید. این مورد به راحتی در گوگل آنالیتیکس قابل بررسی است.

معموال وبالگ ها، نرخ ریزش باالیی دارند؛ چون مخاطب مطلب موردنظر خود را 

مطالعه می کند و بعد بی سروصدا صفحه را می بندد. در این مورد بهتر است تعداد 

بازدید صفحات، معیار موفقیت محتواهای تولید شده باشد.

به محض اینکه نسبت به این معیارهای مهم آگاهی پیدا کردید از گوگل آنالیتیکس 

استفاده کنید تا شاهد رشد این اعداد و ارقام باشید. 

اثر خواهد  بر دیگری  و تغییر هر کدام  پیدا می کنند  کنار هم معنا  در  اعداد  این 

گذاشت. 
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به این ترتیب، به محض توجه و سرمایه گذاری در جهت بهبود یک معیار، شاهد 

رشد و بهبود سایر معیارها هم خواهید بود. کمی توجه و زمان صرف این مسئله 

کنید تا به معجزه  گوگل آنالیتیکس پی ببرید.
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