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در ایــن مقالــه بــه توضیــح User Engagement یــا همــان میــزان درگیــر شــدن کاربر 

بــا یــک محصــول یــا کســب و کار، اهمیــت آن و روش هــای بهبــود آن می پردازیــم.

ــی  ــر و از محصول ــت دیگ ــه صنع ــی ب ــدن، از صنعت ــر ش ــزان درگی ــق می ــف دقی تعری

ــال،  ــای دیجیت ــا و فض ــورد نرم افزاره ــا در م ــت؛ ام ــاوت اس ــر متف ــول دیگ ــه محص ب

ــب و کار،  ــا کس ــول ی ــه محص ــر ب ــدی کارب ــزان عالقه من ــی می ــرای بررس ــاخصی ب ش

ــود، کلیــک، اشــتراک گذاری مطالــب،  همچنیــن بررســی تعامالتــی چــون تعــداد دانل

زمــان مانــدگاری در صفحــات ســایت، نوشــتن نظــر و الیک کــردن صفحــات اجتماعی، 

ــد. ــرح می ده ــوم را ش ــن مفه ای

چراازاصطالح»Engagement»استفادهمیکنیم؟
ــرژی صــرف  ــول و ان ــت، احســاس، پ ــک محصــول، وق ــرای اســتفاده از ی مشــتری ب

می کنــد، پــس بــرای تعریــف رفتــار مشــتری نســبت بــه یــک محصــول یــا کســب وکار، 

میــزان »متعهــد یــا درگیرشــدن » یــا همــان “ Engage ” بهتریــن اصطــالح اســت.

چراشاخص»درگیرشدنبامحصولیاکسبوکار«اهمیتدارد؟
ــد،  ــرف کن ــول ص ــک محص ــردن ی ــال ک ــرای دنب ــتری ب ــان بیش ــتری زم ــه مش هرچ

ســرمایه گذاری بیشــتری در آن خواهــد داشــت کــه مســبب نتایــج ســودمندی 

چــون خریــد کــردن، ســاختن کاربــری در وب ســایت، دنبــال کــردن اخبــار کســب وکار، 

دنبــال کــردن محتــوای هدف گــذاری شــده و به طورکلــی، رســیدن بــه هــدف نهایــی 

ــات. ــگ و تبلیغ ــتر، برندین ــد بیش ــب درآم ــی کس ــود؛ یعن می ش
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ایــن شــاخص می توانــد مســتقیما بــا موفقیــت یــا شکســت یــک کســب وکار مرتبــط 

ــد  ــتریان عالقه من ــای مش ــی رفتاره ــا بررس ــی ب ــای بازاریاب ــن گروه ه ــد؛ همچنی باش

ــتراتژی ها و  ــود اس ــه بهب ــمگیری ب ــور چش ــد به ط ــا، می توانن ــرات آن ه ــه نظ و نقط

افزایــش کیفیــت کار و خدمــات کمــک کننــد.

 

تحلیــلوبهبــودEngagementیــادرگیــرشــدنمشــتریبــامحصــولیــا
کســبوکار

ــوع کســب وکار  ــه ن ــا توجــه ب ــر، ب ــری کارب ــزان درگی ــود می بررســی و روش هــای بهب

ــد: ــه کنی ــر توج ــای زی ــت.به مثال ه ــاوت اس متف

ــروش اســت. در 	  ــی، ف ــروش الکترونیکــی، هــدف نهای ــرای یــک ســایت خریدوف ب

چنیــن ســایتی جهــت افزایــش درگیــری کاربــر و Engagement ، می تــوان تعــداد 

ــت  ــزان موفقی ــد و می ــه خری ــروج از صفح ــرخ خ ــده، ن ــد تکمیل ش ــد خری فراین

ــالک  ــی« را م ــابقه و قرعه کش ــا »مس ــژه« ی ــنهادات وی ــد »پیش ــی مانن گزینه های

ــرار داد. ق
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بــرای یــک وب ســایت کــه به تازگــی پابلیــش شــده، بررســی و تمرکــز روی محتــوای 	 

منتشرشــده مفیدتــر اســت. هرچــه مشــتری زمــان بیشــتری بــه خوانــدن مقــاالت 

و محتــوای ســایت ســپری کنــد و درگیــری و Engagement بیشــتری بــا ســایت 

داشــته باشــد، امــکان منجــر شــدن بــه تولیــد درآمــد، بیشــتر خواهــد شــد.

بــرای یــک اپلیکیشــن، مــالک بررســی می توانــد تعــداد دفعات نصــب و راه انــدازی، 	 

میانگیــن زمــان اســتفاده از آن و فرآیندهــای انجام شــده توســط آن برنامــه )ماننــد 

خریــد خدمــات، ثبت نــام، پرداخــت قبــض( باشــد.

ــران بیشــتر در چــه 	  ــه نــوع آن کــه کارب ــا توجــه ب ــرای یــک رســانه اجتماعــی، ب ب

ــن،  ــو، مت ــس، ویدئ ــکل )عک ــه ش ــه چ ــرگرمی( و ب ــوزش، س ــار، آم ــه ای )اخب زمین

پســت صوتــی( فعالیــت دارنــد، مــالک بررســی Engagement می توانــد تعــداد 

ــدگاری و فعالیــت در برنامــه باشــد. ــران، زمــان مان کارب

نکاتــیدرمــورداصــولوقواعــدکلــیEngagementیــادرگیــرشــدنکاربــر
بــامحصــولیــاکســبوکار

ــان Usability و  ــا هم ــودن » ی ــورد اســتفاده ب ــوم »م ــه مفه ــد توجــه داشــت ک بای

ــم  ــه ه ــبیه ب ــیار ش ــان Engagement ، بس ــا هم ــر« ی ــدن کارب ــر ش ــوم »درگی مفه

ــان اینکــه  ــد آن هــا را یکــی دانســت. تفــاوت بســیاری هســت می هســتند امــا نبای

یــک مشــتری صرفــا یــک بــار از یــک محصــول یــا خدمــت اســتفاده کنــد ولــی دیگــر 

ــا  ــا محصــول ی ــده آن نباشــد، بااینکــه بعــد از آشــنا شــدن ب ــال کنن ــد و دنب عالقه من

ــوالت  ــا و محص ــار، اطالعیه ه ــده اخب ــال کنن ــود، دنب ــد ش ــه آن عالقه من ــت، ب خدم

ــه  ــد ب ــود را متعه ــد و خ ــه کن ــران توصی ــه دیگ ــود، آن را ب ــی بش ــد آن کمپان جدی
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پشــتیبانی از آن و اســتفاده همیشــگی، جهــت کمــک بــه پیشــرفت آن بدانــد؛ پــس 

بایــد روال هایــی برنامه ریــزی کــرد کــه کاربــر را بــه خواســته و اهــداف خــود برســاند 

ــد. ــا کن ــه او الق ــد را ب ــدی و تعه ــس عالقه من ــا ح ت

توجــه داشــته باشــید تبلیغــات نامرتبــط بــا هــدف اصلی یــک کســب وکار، یــا محتوای 

بــی ارزش و نامناســب، باعــث افــت عالقــه مشــتری خواهــد شــد. بــرای افزایــش تعهد 

و Engagement ، نکتــه اساســی، بهبــود تجربــه کاربــر از درگیــر شــدن و اســتفاده از 

خدمــت یــا کاال اســت کــه در ادامــه بــه روش هــا و نکاتــی دراین بــاره اشــاره خواهیــم 

: د کر

   به کاربران کمک کنید به اهداف خود برسند	 

   محتوایــی تولیــد کنیــد کــه در پلتفرم هــا، ابعــاد و قالب هــای مختلــف، به خوبــی 	 

و واضــح نمایش داده شــود

ــی 	  ــه و مناســب موضــوع اصل ــرد، خالقان ــط، منحصربه ف ــوا و تبلیغــات مرتب    محت

ــد ــر دهی ــب وکارتان را نش کس

   نقــاط ضعــف و قــوت کار خــود را پیــدا کنیــد، نقــاط قــوت را گســترش دهیــد و 	 

نقــاط ضعــف را بهبــود ببخشــید

ــه  ــرای ارزش دهــی هرچــه بیشــتر ب ــاال، بایــد روش هایــی را ب ــکات ب ــه ن ــا توجــه ب ب

مشــتری و مخاطبتــان طراحــی کنیــد. هرچــه مشــتری از محصــول یــا خدمــات شــما، 

احســاس رضایــت بیشــتری داشــته باشــد، احســاس کنــد شــما بــه او و خواســته اش 

ارزش و اهمیــت داده ایــد و تجربــه بهتــری از خریــد یــا مراجعــه به شــما داشــته باشــد، 

ــی  ــار و معرف ــردن اخب ــال ک ــما، دنب ــمت ش ــه س ــت ب ــرای بازگش ــدی وی ب عالقه من
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شــما بــه دیگــران، بیشــتر خواهــد شــد و ایــن یعنــی Engagement و درگیــر شــدن 

مشــتری بــا محصــول یــا کســب وکار.

در دنیــای امــروز کــه بــا ســرعت زیــاد کســب وکارها بــه ســمت اینترنتــی شــدن گام 

ــی  ــای اصل ــی از مالک ه ــایت، یک ــا وب س ــتری ب ــری مش ــاخص درگی ــد، ش برمی دارن

ــه  ــب وکار ب ــی کس ــت کل ــه موفقی ــایت و درنتیج ــت وب س ــزان موفقی ــخیص می تش

شــمار می آیــد. در ادامــه 9 شــاخص اصلــی User Engagement در دنیــای دیجیتــال 

و روش هــای بهبــود آن هــا را بررســی خواهیــم کــرد. شــما بایــد یــک یــا چنــد مــورد 

ــاب  ــود انتخ ــود کار خ ــت بهب ــم، جه ــارت دائ ــرل و نظ ــرای کنت ــا را ب ــن گزینه ه از ای

کنیــد. نکتــه کلــی در همــه روش هــا، جذابیــت، غنــی بــودن و بــه روز بــودن محتــوای 

منتشرشــده در فضــای مجــازی اســت کــه اســتراتژی مدیریــت و انتشــار آن، می توانــد 

ــد. ــتری باش ــدی مش ــت و عالقه من ــزان رضای ــده می تعیین کنن
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ــا ــتریب ــدنمش ــرش ــادرگی ــیUserEngagementی ــاخصهایبررس ش
وبســایت

 

1-ترافیکورودیومیزانبازدیدصفحاتوبسایت
 تعــداد صفحــات بازدیــد شــده توســط یــک کاربــر Pageview، تعــداد بازدیدکننــدگان 

ســایت Session و تعــداد کاربــران مجــزا )کاربــران بــا آی پی هــای متفــاوت(، 

مالک هــای اصلــی ســنجش میــزان ترافیــک ورودی یــک ســایت هســتند. معمــوال در 

بیــن ایــن ســه نیــز Pageview بیشــتر موردبررســی قــرار می گیــرد کــه بــرای کنتــرل 

 Audience > Overview در قســمت Google Analytics آن، می توانیــد از ابــزار

اســتفاده کنیــد.

ــد،  ــه دهی ــب ارائ ــوای ســئو شــده و جال ــود ایــن شــاخص می توانیــد محت ــرای بهب ب

وب ســایت خــود را در سوشــیال مدیاهایــی ماننــد اینســتاگرام تبلیــغ کنیــد، از 

ــر  ــا ب ــد ت ــتفاده کنی ــوگل ادوردز اس ــا از گ ــد ی ــک بگیری ــر لین ــایت های دیگ وب س

ــد. ــب وکار بیافزایی ــا کس ــول ی ــا محص ــری ب ــا درگی Engagement ی

TimeonPage-2-زمانتوقفدروبسایت
ــدن  ــان مان ــف، زم ــه وجــود وب ســایت های مشــابه در زمینه هــای مختل ــا توجــه ب ب

کاربــر در یــک وب ســایت اهمیــت بســیاری دارد کــه در دو نــوع »زمــان بازدیــد یــک 

صفحــه خــاص از ســایت » و »مجمــوع زمــان مانــدگاری در ســایت« بررســی می شــود. 

ــدی و  ــزان عالقه من ــی از می ــاری خوب ــای آم ــد داده ه ــاخص می توان ــن ش ــل ای تحلی

درگیــر شــدن بــا محصــول یــا کســب وکار ارائــه دهــد. به طــور مثــال اگــر یــک مقالــه 
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2000 کلمــه ای را در یــک صفحــه منتشــر کردیــد امــا زمــان بازدیــد یــک کاربــر از آن 

صفحــه فقــط 10 ثانیــه بــوده، حتمــا مقالــه منتشرشــده اســتانداردهای الزم و جذابیــت 

کافــی را نداشــته، پــس بایــد بیشــتر بــه آن محتــوا توجــه کنیــد.

 Acquisition در زبانــه Google Analytics بــرای کنتــرل ایــن شــاخص می توانیــد از

ــره ببرید. به

ــه  ــک صفح ــا در ی ــات ی ــف در کل وب س ــان توق ــدار زم ــاخص مق ــی ش ــرای بررس ب

مشــخص، یکــی از بهتریــن روش هــا بررســی آمارهــای گذشــته هســت کــه بــازه زمانی 

ــک  ــترین ترافی ــه بیش ــی ک ــاهده صفحات ــرای مش ــود. ب ــنهاد می ش ــاله پیش یک س

 Behavior > Content Drilldown ورودی را داشــتند، در گــوگل آنالیتیکس به بخــش

ــر  ــورت جزئی ت ــج را به ص ــا، نتای ــتفاده از فیلتره ــا اس ــد ب ــد )می توانی ــه کنی مراجع

جســت وجو کنیــد(. وارد یکــی از صفحــات شــوید، به طــور مثــال اگــر محتــوای شــما 

در ایــن صفحــه 500 کلمــه و زمــان توقــف در آن حدود 1-2 دقیقه هســت، یعنــی محتوا 

بازخــورد خوبــی داشــته و بــا بررســی نمونه هــای مشــابه، می توانیــد اســتراتژی تولیــد 

محتــوای مناســب خــود را بــه دســت آوریــد و نقــاط ضعــف و قــوت صفحــات را، بــا 

مقایســه رنــدوم صفحــات پربازدیــد و کــم بازدیــد، بــه دســت آوریــد.

بــرای بهبــود ایــن شــاخص کــه می توانــد منجــر بــه افزایــش Engagement شــود، 

CTA بایــد بــه ارزشــمندی محتــوا، دسترســی و کاربــری آســان صفحــات و اســتفاده از

هــای شــفاف و واضــح

ــه ســمت  ــده ب ــای تشــویق خوانن ــه معن ــارت calls-to-action ب  )CTA مخفــف عب

هــدف خاصــی، ماننــد قــرار دادن دکمــه »ایجــاد کاربــری«، »دریافــت اشــتراک نامــه« 

یــا »خریــد«( توجــه کنیــد.
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BounceRate-3-درصدخروجیانرخپرش
ایــن شــاخص نشــان دهنده تعــداد بازدیدکنندگانــی هســت کــه پــس از دیــدن فقــط 

یــک صفحــه، از ســایت خارج شــده اند. ایــن مــالک نشــان می دهــد محتــوای شــما 

ــی از ســایت خــارج شــود،  ــچ فعالیت ــدون هی ــری ب ــر کارب ــدر خــوب هســت. اگ چق

-CTA می توانــد بــه معنــای ناکارآمــدی محتــوای متنــی و تصویــری ســایت، نداشــتن

هــای مشــخص یــا تکــراری و نامناســب بــودن ظاهــر ســایت )UI-UX( باشــد.

 Behavior شــما می توانیــد بــرای کنتــرل نــرخ پــرش، در گــول آنالیتیکس بــه قســمت

Site Content > All Pages < مراجعــه کنید.

جهــت بهبــود ایــن شــاخص کــه می توانــد منجــر بــه بهبــود Engagement نیز شــود، 

شــما بایــد محتــوای قــوی، مفیــد و قابل اعتمــاد تولیــد کنیــد و از لینک هــای داخلــی 

اســتفاده کنیــد، همچنیــن بــه بهبــود تجربــه کاربــر یــا همــان User Experience در 

زمــان اســتفاده از ســایت توجــه کنیــد.
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TopExitPages-4-صفحاتخروج
در ایــن شــاخص، صفحــه ای مدنظــر اســت کــه بعــد از بازدیــد چنــد صفحــه دیگــر، 

ــرای  ــه ب ــوده اســت. ایــن گزین ــد شــده ب ــر از آن خــارج و آخریــن صفحــه بازدی کارب

ــه یــک هــدف  ــرای رســیدن مشــتری ب ــه شــما مســیری ب ــی مناســب اســت ک زمان

ــی رود  ــع م ــا » توق ــا م ــاس ب ــه »تم ــرای صفح ــال، ب ــور مث ــد. به ط ــف کرده ای تعری

ــه  نــرخ خــروج زیــاد باشــد کــه نشــان از طراحــی مناســب آن و رســیدن مشــتری ب

اطالعــات تمــاس موردنیــازش اســت، امــا اگــر نــرخ خــروج در صفحاتــی کــه انتظــار 

خــروج از آن هــا را نداریــم بــاال باشــد، ماننــد صفحاتــی در مســیر نهایــی کــردن خریــد 

یــا مقــاالت طوالنــی کــه لینک هــای داخلــی دارنــد، یعنــی نیــاز بــه بررســی محتــوا و 

ــم. اطالعــات آن صفحــات  را داری
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 Behavior > ــه ــس ب ــوگل آنالیتیک ــد در گ ــروج می توانی ــات خ ــی صفح ــرای بررس ب

ــد. ــه کنی Site Content > Exit Pages مراجع

بــرای بهبــود ایــن شــاخص و User Engagement نیــز بایــد محتــوا، نحــوه طراحــی 

و چیدمــان گزینه هــا و مطالــب )UI-UX( و CTA هــا را مجــدد بررســی کنیــد.

Page/ScrollDepth-5-عمقیااسکرولصفحه
بررســی ایــن شــاخص نشــان می دهــد بازدیدکننــده در یــک صفحــه تــا کجــا پاییــن 

ــه از  ــرده اســت ک ــوا را رهــا ک ــدن محت ــه و در چــه عمقــی از یــک صفحــه، خوان رفت

ــرد. ــرار می گی ــل ق ــورد تحلی ــت، م ــی و جذابی ــای خوانای دیدگاه ه

ــن Scroll Depth Google Analytics را  ــد پالگی ــاخص بای ــن ش ــی ای ــرای بررس ب

نصــب کنیــد تــا بتوانیــد در کنســول گــوگل آنالیتیکــس بــه آمــار آن دسترســی داشــته 

باشــید.

ــر را  ــود ایــن شــاخص، افزایــش رضایتمنــدی و Engagement ، مــوارد زی ــرای بهب ب

بررســی کنیــد:

 چــه اتفاقــی افتــاده کــه باعــث شــده در ایــن قســمت از صفحــه، کاربــر بــه دنبــال 	 

کــردن ادامــه نــداده اســت.

 آیــا ایــن صفحــه ازنظــر جذابیــت، کارایــی، اثرگــذاری بــر تجربــه کاربــر یــا محتــوا 	 

مشــکلی دارد؟

ــی 	  ــه او ط ــیری ک ــد و مس ــر بگیری ــده در نظ ــک بازدیدکنن ــوان ی ــان را به عن  خودت

ــد. ــکاالت را بیابی ــا اش ــد ت ــد را بپیمایی می کن
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UniqueVisitors-6-تعدادبازدیدکنندگانمجزا
ــازه زمانــی  ایــن شــاخص تعــداد بازدیدکنندگانــی را نمایــش می دهــد کــه در یــک ب

ــر  ــد در نظ ــه بای ــد. البت ــدن کرده ان ــایت دی ــار از وب س ــل یک ب ــی، حداق موردبررس

داشــته باشــید مــالک شــمارش آن IP نیســت بلکــه ID هســت کــه بــه هــر مرورگــر 

)کــروم، فایرفاکــس، اینترنــت اکســپلورر و غیــره( اختصــاص داده می شــود، بنابرایــن 

اگــر شــخصی بــا دو مرورگــر وارد ســایت شــده، 2 بــار به عنــوان کاربــر مجــزا شــمرده 

ــت آورد. ــه دس ــی ب ــای خوب ــوان آماره ــل آن می ت ــال از تحلی ــا به هرح ــود، ام می ش

ــه قســمت Audience > Overview گــوگل آنالیتیکــس  ــن آمــار، ب ــرای بررســی ای ب

مراجعــه کنیــد.

ــه  ــب وکار، ب ــا کس ــول ی ــا محص ــری ب ــش درگی ــاخص و افزای ــن ش ــود ای ــت بهب جه

شــناخت بهتــر مخاطبــان اصلــی خــود، بررســی تأثیــرات و کارآمــدی محتــوای مربــوط 

بــه هــر گــروه از مخاطبــان و تبلیــغ ســایت بپردازیــد.
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Newvs.-7-بازدیدکننــدگانجدیــددرمقایســهبــابازدیدکننــدگانقدیمــی
ReturningVisitors

همان طــور کــه گفتــه شــد گــوگل بــرای شــمارش بازدیدکننــدگان جدیــد، از اختصــاص 

ID بــه هــر مرورگــر اســتفاده می کنــد، امــا در ایــن الگوریتــم گــوگل هوشــمندتر عمــل 

کــرده و اگــر کاربــر در مرورگرهــای مختلــف موبایــل و لپ تــاپ بــا اکانــت گــوگل خــود 

واردشــده باشــد، گــوگل فقــط دســتگاه اول را به عنــوان کاربــر جدیــد می شناســد.

 Audience > Behavior > New ــوگل آنالیتیکــس در ــن شــاخص در گ داده هــای ای

vs Returning قابل مشــاهده هســتند.

ــدگان  ــودن آمــار بازدیدکنن ــر ب ــازه زمانــی دو ســاله اســت. باالت ــرای ب ایــن بررســی ب

قدیمــی از بازدیدکننــدگان جدیــد، نشــان دهنده متعهــد بــودن مشــتریان و عالقه آن ها 

بــه پیگیــری اخبــار و محتــوای منتشرشــده اســت. نتایــج آمــاری ایــن گزینــه اغلــب 

بــرای کنتــرل بازدهــی کمپین هــا مناســب اســت. به طــور مثــال در قســمت تبلیغــات، 

باالتــر بــودن درصــد بازدیدکننــدگان جدیــد نشــان دهنده موفقیت آمیــز بــودن کمپیــن 

تبلیغاتــی اســت؛ در قســمت organic search )ورود بازدیدکننــده از طریــق موتورهای 

جســتجو( بهتــر اســت آمارهــا تقریبــا برابــر باشــند؛ در مــورد بازاریابــی ایمیلــی اگــر 

لیســت ایمیلــی از CRM تهیــه کردیــد، انتظــار مــی رود بازدیدکننــدگان قدیمــی بیشــتر 

ــردن آدرس  ــا واردک ــه ب ــا Direct traffic ک ــتقیم ی ــک مس ــمت ترافی ــند؛ در قس باش

ســایت بــه آن وارد شــدند، انتظــار مــی رود آمــار بازدیدکننــدگان قدیمــی بیشــتر باشــد.

ــدی  ــد اســتراتژی های جدی ــاال اســت، بای ــی ب ــه بازگشــت مشــتریان قدیم ــی ک زمان

ــی و  ــدگان قدیم ــزش بازدیدکنن ــه ری ــر متوج ــد و اگ ــر بگیری ــروه در نظ ــن گ ــرای ای ب
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ــه  ــوا و تجرب ــت محت ــت کیفی ــر اس ــدید، بهت ــش bounce rate ش ــن افزای همچنی

ــد. ــش یاب ــت و Engagement افزای ــا رضای ــد ت ــی کنی ــری را بررس کارب

ConversionRate-8-نرختبدیل
ایــن شــاخص آمــار بازدیدکنندگانــی را نشــان می دهــد کــه هــدف موردنظــر ســایت را 

کامــال انجــام داده انــد، هدفــی ماننــد خریــد، دانلــود، برقــراری ارتبــاط از طریــق تمــاس 

یــا پــر کــردن فــرم یــا بازگشــت های مجــدد بــرای بازدیــد محتــوای جدیــد یــا قدیمی. 

ــرخ تبدیــل کانال هــای تبلیغاتــی و  ــی، ن ــرخ تبدیــل کل ایــن شــاخص در ســه بعــد ن

نــرخ تبدیــل تبلیغــات بــا کلمــات کلیــدی بررســی می شــود.

در برخــی شــبکه های اجتماعــی، ابــزاری بــرای بررســی ایــن آمــار وجــود دارد و البتــه 

از گــوگل آنالیتیکــس نیــز می توانیــد اســتفاده کنیــد.

نــرخ تبدیــل معمــوال همــان هــدف نهایــی کســب وکار و نشــانی از افزایــش 

ــن  ــروه مخاطبی ــد، انتخــاب گ ــات کارآم ــا تبلیغ ــد ب Engagement اســت، پــس بای

ــید. ــود بخش ــی، آن را بهب ــوای عال ــار محت ــب و انتش مناس
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AbandonmentRate-9-نرخرهاکردن
ــب وکارهای  ــای کس ــرای تحلیل ه ــم ب ــیار مه ــاخص های بس ــی از ش ــه یک ــن گزین ای

دیجیتــال اســت کــه بــه بررســی تعــداد بازدیدکنندگانــی می پــردازد کــه در حــال انجــام 

هــدف نهایــی ســایت بودنــد )مثــل خریــد یــک محصــول( امــا در آخریــن مرحلــه، از 

ــا  ــد ام ــه کردن ــد اضاف ــه ســبد خری ــی را ب ــال محصوالت ــه دســت کشــیده اند؛ مث ادام

فراینــد خریــد تکمیل نشــده اســت. طبــق تحقیقــات، حــدود 3 خریــد از هــر 10 خریــد 

آنالیــن، نهایــی می شــود. در فضــای دیجیتــال، پاییــن بــودن ایــن نــرخ بــه معنــای 

بــاال بــودن Engagement و کســب درآمــد بیشــتر اســت. ایــن پدیــده ممکــن اســت 

بــه دالیلــی چــون هزینــه بــاالی حمل ونقــل، پیچیــده بــودن فراینــد خریــد، خطاهــای 

ــی  ــی بررس ــد به خوب ــه بای ــد ک ــت باش ــای پرداخ ــت در روش ه ــا محدودی ــایت ی س

گردنــد.

 Conversions > Ecommerce > Shopping در گــوگل آنالیتیکــس در قســمت

ــد. ــت آوری ــه دس ــاخص را ب ــن ش ــای ای ــات و آماره ــد اطالع Behavior می توانی

بــرای بهبــود ایــن شــاخص بایــد فرایندهــای هدایــت مشــتری بــه هــدف )مثــل خرید 

یــا دانلــود( را به خوبــی بررســی کــرده و در صــورت نیــاز تغییراتــی ایجــاد کنیــد.

نتیجهگیری
Engagement یــا درگیرشــدن بــا محصــول یــا کســب وکار، بــه معنــای تعهــد فکری و 

عالقه منــدی مشــتری بــه کســب وکار شماســت. هرچــه ایــن شــاخص قوی تــر باشــد، 

بــه ایــن معناســت کــه شــما در ارائــه محصــول و خدمــات موفق تــر بودیــد، مشــتریان 
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ــد کــه ایــن  ــه دیگــران معرفــی می کنن ــد و شــمارا ب ــه دارن ــه کســب وکار شــما عالق ب

مــوارد باعــث ســودآوری بیشــتر می شــود؛

ــال و  ــای دیجیت ــمت فض ــه س ــب وکارها ب ــتن کس ــز برداش ــوژی، خی ــر تکنول در عص

احســاس نیــاز صاحبــان مشــاغل بــه فعالیــت در اینترنــت، باعث ایجــاد فضــای رقابتی 

شــدیدی شــده کــه تاثیــر بســیاری بــر رســیدن بــه اهــداف کلــی کســب وکارها داشــته 

اســت. پــس انتخــاب شــاخص های مناســب جهــت بررســی عملکــرد و برنامه ریــزی، 

ــر  ــال، درگی ــای دیجیت ــن شــاخص ها در دنی ــت اســت. یکــی از ای ــز اهمی بســیار حائ

ــه  ــاز ب ــر، نی ــره وری بهت ــرای به ــه ب ــا Engagement اســت ک ــا محصــول ی شــدن ب

شناســایی المان هــای موثــر در آن و انتخــاب تعــدادی بــرای آمارگیــری مــداوم هســت 

تــا بتوانــد باعــث پیشــرفت کســب وکار شــود.
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