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ضریب بازگشت یا  Bounce Rateچیست؟
ضشیة یا دسفذ خشّج تَ هؼٌی تؼذاد افشادی اعت کَ پظ اص ّسّد تَ عایت ؽوا تذّى هؾاُذٍ ُیچ ففحَ دیگشی اص آى
خاسج هیؾًْذ .ضشیة  Bounce Rateتَ هیضاى حضْس آًِا دس ففحَ ؽوا تغتگی ًذاؽتَ ّ هؼیاسی تشای عٌدؼ خزاتیت
عایت ؽوا اص دیذ تاصدیذکٌٌذگاى اعت.

تؼییي هْفمیت یک عایت تشای خزب تاصدیذکٌٌذٍ هؼوْال تشاعاط تؼذاد تاصدیذکٌٌذٍ یکتا دس سّص عٌدیذٍ هیؾْد ،دس هشاحل
اتتذایی ؽشّع تَ کاس ّ دس چٌذ هاٍ ًخغت اعتٌاد تَ ایي آهاس هیتْاًذ تا حذی هیضاى ًفْر ؽوا دس ایٌتشًت ّ ػولکشد تخؼ
تاصاسیاتی سا هْسد اسصیاتی لشاس دُذ ّلی دس اداهَ کاس حفظ افشادی کَ تَ عایت ؽوا ّاسد هیؾًْذ ّ تثذیل آًِا تَ هؾتشی
اُویت ّیژٍ ای خْاُذ داؽت.
تشسعی  Bounce Rateعایت تَ ؽوا ًؾاى هیذُذ کَ کاستشاى تا چَ حذ تا هحیظ عایت استثاط تشلشاس کشدٍ ّ تؾْیك تَ
تاصدیذ ففحات تیؾتش هیؾًْذ.
دس ػول ضشیة تاصگؾت تؼٌْاى یک فاکتْس هٌفی ؽٌاختَ هیؾْد ّ تاال تْدى آى ًؾاًگش ضؼف ؽوا دس ًحٍْ اسائَ هطالة
اعت ،هِوتشیي فاکتْس تشای عٌدؼ هْفمیت یک ّتغایت تؼذاد کاستشاى ثاتت آى اعت؛ یؼٌی افشادی کَ ُشچٌذ ّلت یکثاس
تَ آى عش هیضًٌذ ّ تشّصسعاًی هطالة ؽوا سا پیگیشی هیکٌٌذ.
اگش عایت ؽوا داسای هحتْایی اعت کَ اکثش افشاد تٌِا یکثاس تَ آى ّاسد هیؾًْذ تشسعی ضشیة تاصگؾت یا Bounce Rate
هیتْاًذ هؼیاس هٌاعثی تشای هْفمیت ؽوا تاؽذ .افضایؼ تؼذاد تاصدیذکٌٌذگاى سّصاًَ اگش تا افضایؼ ضشیة تاصگؾت ًیض
ُوشاٍ تاؽذ دس دساصهذت ًتیدَ هثثتی تشای ؽوا دس پی ًخْاُذ داؽت.
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تحلیل نرخ خروج یا Bounce Rate
تا تْخَ تَ حدن اطالػاتی کَ عیغتن ُای آهاسگیش لْی دس اختیاس هذیشاى عایت ُا هیگزاسًذ ،ػذم تشسعی ّ تحلیل دلیك
آًِا هیتْاًذ هْخة عشدسگوی ّ اؽتثاٍ تشای تقوین ُای آیٌذٍ گشدد .تشای تحلیل ضشیة تاصگؾت عایت ّ تقوین گیشی
دسعت دس هْسد هٌاعة یا ًاهٌاعة تْدى آى تایذ تاصدیذکٌٌذگاى سا تشاعاط ًحٍْ ّسّد تَ عایت دعتَ تٌذی کشدٍ ّ ُشیک
سا خذاگاًَ تحلیل کٌین.

 -1ارجاع دىنده ىای کم ارزش
عایت ُایی کَ تَ خوغ آّسی فلَ ای اطالػات اص ایٌتشًت پشداختَ ّ تذّى ًظاست تش هحتْا دس اختیاس کاستشاى لشاس هیذٌُذ
تؼٌْاى اسخاع دٌُذٍ ُای ًاهٌاعة ؽٌاختَ هیؾًْذ ،افشادی کَ اص ایي طشیك تَ عایت ؽوا ّاسد هیؾًْذ ،خیلی عشیغ آى
سا تشک هیکٌٌذ صیشا ػوْها اًتظاس ّسّد تَ عایت خذیذی سا ًذاؽتَ اًذ ّ یا تذًثال هطلة دیگشی تْدٍ ّ تَ عایت ؽوا
ساٌُوایی ؽذٍ اًذ .دس هیاى عایت ُای ایشاًی لیٌک پذ هیتْاًذ ًوًَْ هٌاعثی تاؽذ.

 -2لینک مستقیم بو سایت
ایي گًَْ لیٌک ُا هؼوْال تا یک پیام هؾْق ُوشاٍ ُغتٌذ هاًٌذ “پیؾٌِاد هیکٌین اص ایي عایت تاصدیذ کٌیذ” یا “تشای
حوایت اص ها اص عایت صیش دیذى کٌیذ” افشادی کَ اص ایي طشیك تَ عایت ؽوا ّاسد هیؾًْذ تَ ُذف هؾخـ ًیاهذٍ ّ اًتظاس
صیادی اص هحتْای ؽوا ًخْاُذ داؽت .ایي افشاد کوی اؽتیاق داسًذ ّلی ًثایذ اًتظاس ضشیة تاصگؾت هٌاعثی اص آًِا
داؽتَ تاؽیذ.

ّ Bounce Rate -3سّدی اص هْتْسُای خغتدْ
افشادی کَ اص طشیك هْتْس خغتدْ ّ تا ػثاست هؾخقی تَ عایت ؽوا ّاسد هیؾًْذ تطْس حتن تذًثال هْضْع خافی تْدٍ
ّ تَ هحتْیات ؽوا ػاللَ هٌذ ؽذٍ اًذ .اگش ضشیة تاصگؾت تشای ایي افشاد دس عایت ؽوا ػذد تاالیی تاؽذ یؼٌی تیؼ اص
 55دسفذ آًِا تذّى تاصدیذ ُیچ ففحَ دیگش اص عایت ؽوا خاسج ؽًْذ ،ؽوا تا هؾکلی اعاعی هْاخَ ُغتیذ ّ تایذ دس
هحیظ ّ هطالة عایت خْد تاصًگشی ػویمی داؽتَ تاؽیذ .تْخَ تَ دّ ًکتَ صیش تغیاس هِن خْاُذ تْد:
گاُی اّلات گْگل تشای کلوات کلیذی خافی کَ تَ صهیٌَ کاسی ؽوا هشتْط ًیغت ّ یا تشای آى تشًاهَ سیضی خافی اًدام
ًذادٍ ایذ خایگاٍ هٌاعثی دس ًتایح خْد تَ عایت ؽوا هیذُذ .ایي ػثاسات ّ کلوات سا تَ دسعتی ؽٌاعایی کشدٍ ّ اص
خاهؼَ آهاسی خْد خاسج کٌیذ.
تشسعی ضشیة تاصگؾت عایت تا تْخَ تَ ّسّدی گْگل ًیاصهٌذ یک آهاسگیش لْی ّ دلیك اعت ،چیضی کَ خْد گْگل دس
لالة گْگل آًالیتیکض اسائَ کشدٍ ّ هتاعفاًَ تشای ایشاى تحشین ؽذٍ اعت .تٌاتشایي ّتغیوا تَ ؽوا پیؾٌِاد هیذُذ کَ اص
خایگضیي هٌاعثی هاًٌذ آهاسعیوا اعتفادٍ کٌیذ .صیشا ػالٍّ تش هؾخـ ًوْدى کلوَ کلیذی خغتدْ ؽذٍ تْعظ کاستش ،ستثَ
ؽوا دس ًتایح گْگل تشای آى کلوَ یا ػثاست خاؿ سا تَ ؽوا ًوایؼ هیذُذ.

 -4کاستشاى ثاتت عایت
افشادی کَ هشتة تَ عایت ؽوا عش هیضًٌذ ّ هطالة آى سا دًثال هیکٌٌذ کاستشاى ثاتت یا هؾتشیاى پشّپا لشؿ ؽوا ُغتٌذ.
اص یک طشف ؽوا اًتظاس تاصدیذ اص تؼذاد ففحات صیادی سا اص آًِا داسیذ ّلی اص طشف دیگش تا تْخَ تَ هشاخؼَ صیاد هوکي اعت
هطلة خذیذی دس عایت پیذا ًکٌٌذ ّ تالفافلَ اى سا تشک کٌٌذ .تطْس هثال افشادی کَ تا خثشًاهَ اص اسائَ هطالة خذیذ عایت
آگاٍ هیؾًْذ تَ عشػت اص عایت ؽوا تاصدیذ هیکٌٌذ ّلی احتوال آًکَ تَ ففحات دیگش عایت ًیض تشًّذ کن اعت صیشا ُوَ
هطالة سا تشّص هطالؼَ کشدٍ اًذ.

ًوْداس صیش یک همایغَ ًغثی هیاى چِاس حالت رکش ؽذٍ دس تاال ّ اًتظاس ؽوا اص ضشیة تاصگؾت ُش کذام سا ًوایؼ هیذُذ.
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توام تالػ خْد سا تشای یافتي هؾکالت عایت ّ تؾْیك تاصدیذکٌٌذگاى تَ هؾاُذٍ ففحات تیؾتش اًدام دُیذ؛ اعتفادٍ اص
عایذتاس ّ اسائَ پشتاصدیذ تشیي هماالت ّ یا پشفشّػ تشیي هحقْالت هیتْاًذ گضیٌَ هٌاعثی تشای ایٌکاس تاؽذُ ،وچٌیي ایداد
استثاط هیاى هماالت ّ هؼشفی هماالت هشتثظ ؽاًظ ؽوا سا تشای تاصدیذ تیؾتش ففحات افضایؼ هیذُذ.

