
 

 

Bounce Rate شود؟یم محاسبه چگونه 

Bounce Rate  است تیسا کی درتاري ذیتکى را فکرش کً یسیچ ٌر َ  فاکتُر کی ، عامل کی 

.bounce-rate-by-user-intent 

 یم...پردازیم آن آَردن تذست فرمُل َ ٌا عامل تً مطلة ادامً در

     است شذي آَردي ریز در آن یٌا فاکتُر

:The visitor hit the “Back” button on his browser. 

 *The visitor closed his browser. 

 *The visitor clicked on one of your ads. 

 *The visitor clicked on one of your external links. 

 *The visitor used the search box on his browser. 

 *The visitor typed a new URL on his browser 

 هیٌم تً َ تک دکمً ، شًیٌم یترا خرَج. شُدیم مرتُط شما تیَتسا از تُریسیَ خرَج تً ذیشذ متُجً کً ٌماوطُر 

  تیر تُوس یثیتقر فرمُل.است شذي لیتثذ ٌا َتمستر از یلیخ یترا یاساس فاکتُر کی تً bounce rate ، لیدل

visits:Bounce rate = Visits that left after one page / Total number of 

 .ٌا کىىذي ذیتازد ٌمً تعذاد تر میتقس شُوذ،یم خارج َ ىىذیثیم را صفحً کی کً یٌا کىىذي ذیتازد یعىی

 وشان ، تاشذ کُچکتر عذد هیا چً ردٌریگ یم قرار ما اریاخت در سیو الکسا َ کیتیآوال گُگل تُسط یثیتقر یدرصذ عذد هیا 

  اوذ داشتً ما تیَتسا از گرید ذیتازد کی ٌا آن َ است گرفتً قرار ٌا تُریسیَ عالقً مُرد شتریت ما تیَتسا کً ذٌذیم

 ؟ است چند خوب Bounce rate کی

 را ٌا تیَتسا ٌمً شُدیوم رایز.  است یعال ۰۶% ای َ است متُسط ۰۶% تُوس مثال کً گفت تُانیوم یقطع طُر تً

 تیسا تً وسثت ، داروذ(  یىترییپا درصذ یعىی) تٍتر ازیامت یعیطث طُر تً ، ٌا پُرتال َ ٌا َتالگ مثال. کرد سًیمقا تاٌم

 هیت.  ٌستىذ مرگ تً رَ ، داروذ تُوس%  ۰۰ یتاال کً یٌا تیَتسا ذیتخُاٌ را مه وظر اگر. ٌا فرَشگاي َ یغاتیتثل یٌا

 ىذٌست. . .  َ تُک سیف ، ۰۶% ریز َ است خُب ۰۰۶ ریز َ است یعیطث یمعمُل تیَتسا کی یترا ۰۰۶ تا ۰۰


