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سائل در راه های کاهش بانس ریت یکی از  سایتچالش بر انگیز ترین م سایت های اینترنتی به  سئو  شتر وب شد. امروزه در بی میبا
چشمگیری افزایش پیدا میکند. در نظر داشته باشید که دلیل عدم رعایت برخی از موارد میزان نرخ پرش یا همان بانس ریت بصورت 

سیار سئو اعتبار ب شد که در  شید زیادی دارد.  این مورد یکی از مباحثی میبا شته با شتر در بع این نکته مهم توجه دا که نرخ پرش بی
خود توجه نکنند  وبسااایت هایی وجود دارد که میزان ورودی باییی دارند و این نونه از سااایت ها انر به میزان بای بودن بانس ریت

صمیم داریم تا روش ها و راه  شوند. به همین دلیل ما در این مقاله ت سفانه به مرور زمان با کاهش رتبه در نتایج نونل مواجه می متا
های کاهش بانس ریت را برای شما معرفی نمائیم. در نظر داشته باشید که تمامی این موارد تاثیر بسیار زیادی در کاهش میزان نرخ 

 یک دارند پس حتما تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.کل

 چیست؟سایت بانس ریت یا نرخ پرش 

شنا  صورت کامل آ شروع کار با مفهوم بانس ریت به  ست قبل از  سئو فعالیت میکنید بهتر ا شخص مبتدی در زمینه  انر به عنوان یک 
شما Bounse Rateشوید. بانس ریت  سئو به  شید که تعریف این مفهوم به یکی از مفاهیم پرکاربرد در  شته با ر میرود. در نظر دا

ستجو میکند  سرچ و یا ج شد. زمانی که کاربر کلمه ای را در نونل  شما میبا سایت  ساده ترین راه ممکن یعنی میزان خروج کاربران از 
شود و انر با کلیک بر روی ای شد مواجه می سایت ها میبا ست وب سلما با نتایجی از طرف نونل که لی شما م سایت  سایت ها وارد  ن 

ست نتایج یا  شما خارج و وارد لی سایت  ست به  SERPشده و دوباره از  شود. بهتر ا شما اعمال می سایت  شود یک بانس ریت به وب
این نکته توجه داشته باشید که نونل میزان بانس ریت را بر اساس میانگین حساب میکند. عوامل بسیار زیادی وجود دارد که باعث 

افزایش بسیار   Bounse Rateتا کاربر از سایت شما خارج و به سراغ وبسایت دیگر رود که این موارد باعث میشود تا میزان  میشود
 چشمگیری داشته باشد.



 

 Bounse Rateراه های تضمینی برای کاهش بانس ریت 

ستگی دارد. شما ب صلی ترین مواردی که میتواند میزان نرخ پرش را کاهش دهد کامال به  شناخت کاربر و  ا شید که  شته با در نظر دا
 بازدید کننده میتواند تاثیر بسیار زیادی در این مورد داشته باشید. انر شما به خوبی بدانید که کاربران از شما چه میخواهند میتوانید

شوید. اما انر تا به امروز میزان بانس ریت باییی صولی در این مورد موفق  ست و ا دارید میتوانید با عملی کردن  با تولید محتوای در
 این موارد میزان بانس ریت وبسایت خود را مثل آب خوردن کاهش دهید.

 سرعت سایت مهم ترین عامل در افزایش بانس ریت

شید که  شته با شد. در نظر دا سایت میبا سرعت  سایت یکی از مهم ترین مواردی که باید به آن توجه کرد افزایش  طبق در طراحی 
انجام نرفته شااده امروزه کاربران تمایلی برای صاابر کردن بخاطر ورود به سااایت ندارند انر میخواهید کابران خود را از بررساای های 

دست ندهید و یا میزان بانس ریت را کاهش دهید بهتر است که به سرعت سایت دقت بسیار زیادی داشته باشید. ما در مقاله تاثیر 
 ردی را جمع آوری کرده ایم که تاثیر زیادی در سرعت یک سایت دارد.سرعت سایت در سئو به صورت کامل موا

صورت دقیق دییلی که  سایت وجود دارد که میتوانید به  سرعت  سنجش میزان  سیار زیادی برای  شید که ابزار های ب شته با در نظر دا
سایت خودتا سرعت  شده و با رفع خطاها  شما افزایش یابد بر آناه  سایت  سرعت  شود  شمگیری افزایش باعث می صورت چ ن را به 

 دهید.

 استفاده از تصاویر و رسانه های ویدئویی به صورت بهینه

شد. در نظر  صاویر و ویدئو ها میبا ستفاده از ت سایت ایجاد کند ا یکی از بهترین روش هایی که میتواند تعامل زیادی بین کاربران و وب
ستانرا شترین عامل برای موفقیت این شید که بی شته با شید که درنیر کردن دا شته با شد. در نظر دا م تعامل کاربران با این برنامه میبا

کاربر در سایت یکی از بهترین راه ها برای کاهش بانس ریت میباشد اما بهتر است به این نکته توجه داشته باشید که حتما از تصاویر 



تعامل بین کاربران این مورد به ساائو سااایت شااما نیز تاثیر  و ویدئو های بهنیه در وبسااایت خود اسااتفاده نمائید تا عالوه بر ایجاد
 چشمگیری داشته باشد.

 

 

 بهبود لینک سازی داخلی

میتواند تاثیر بسیار زیادی در بهینه بودن یک سایت داشته باشد. در نظر همانطور که میدانید لینک سازی داخلی به صورت استاندارد 
سایت میتواند ب شید که بهینه بودن  شته با شود انر دا سایت می شد. زمانی که کاربر وارد  شته با شمگیری دا ر روی کاربران نیز تاثیر چ

دسترسی به صفحات سایت به خوبی نداشته باشد این عامل باعث میشود تا از سایت خارج شده و به دنبال وبسایت دیگری برود. 
ش سازی داخلی برنامه منظم تری دا سعی کنید در لینک  شه  شید تا به خوبی بتوانید کاربران خود را حفظ و به همین دلیل همی ته با

 جذب نمائید.

 بهبود تجربه کاربری به صورت استاندارد

ضافی و صدها  ستفاده زیادی از تبلیغات ، پاپ آپ ، المان های ا سایت میتواند کاربر را در کمترین زمان ممکن جذب کند. ا زیبا بودن 
و وادار به خارج شاادن از سااایت نماید. در نظر داشااته باشااید که حتما از فونت های خوانا و موارد دیگر میتواند کاربر را اذیت کرده 

اس بهتری با سایت شما داشته باشد و بتواند تعامل زیادی درشت در وبسایت خود استفاده کنید تا کاربر با ورود به سایت شما احس
 یادی در نرخ پرش سایت داشته باشد.با سایت برقرار نماید. این مورد ساده میتواند تاثیر بسیار ز 

 بهبود و یا تولید محتوای با کیفیت

امروزه محتوا به عنوان اصلی ترین عوامل برای جذب مشتری و فروش خدمات و محصویت میباشد. در نظر داشته باشید که محتوای 
صید کند. زمانی که  سلما در کوتاه خوب میتواند کاربران را در خود  شود م شود انر با محتوای بی کیفیت مواجه  سایت می کاربر وارد 

ترین زمان ممکن سااایت را ترک کرده و این عامل به مرور زمان باعث افزایش بانس ریت میشااود. در نظر داشااته باشااید که تولید 
یا نرخ پر یت  بانس ر کاهش میزان  مل در  کامل یکی از مهم ترین عوا یک و  ید محتوای یون ش ساااایت میشااود پس انر میخواه

Bounse Rate  .سایت را به صورت چشمگیری کاهش دهید حتما در تولید محتوا پر قدرت ظاهر شوید 



 

 افزایش تعداد پل های ارتباطی

شد. در نظر  روشیکی از بهترین  ستم چت آنالین میبا سی ستفاده از  شرکتی ا شگاهی یا  سایت فرو های کاهش بانس ریت در یک 
شته  شود تا کاربر با دا ستم چت باعث می سی سوایتی دارند که  صول یا یک خدمات حتما  صورت خرید یک مح شید که کاربران در  با

شدت  سازی میزان بانس ریت را به  شود و این عامل عالوه بر افزایش میزان اعتماد  سایت درنیر  برقراری ارتباط آنالین با مدیریت با 
 کاهش میدهد.

های ارتباطی زیادی با مشااتریان خود فراهم کنید تا مشااتریان بتوانند با ساارعت بیشااتری با شااما در ارتباط همواره سااعی کنید پل 
 باشند.

 برندینگ و اعتماد سازی در بین کاربران

به کاربران یکی از ابتدایی ترین نام هایی که میتواند در کاهش بانس ریت تاثیر چشاامگیری داشااته باشااد ایجاد و تزریق اعتماد 
ستاندارد هم نمیتواند  شود حتی تولید محتوای درجه یک و ا شناخته  سایت در دید کاربر نا شید که انر یک  شته با شد. در نظر دا میبا
سعی  شد به همین دلیل ابتدا  شود و این محتوا ها در دید کاربران به عنوان یک محتوای دروغین میبا باعث ایجاد انگیزه در کاربران 

 از هر چیری اعتماد کاربران را برند خود افزایش دهید.کنید قبل 

طبق بررسی های انجام شده وبسایت هایی که تعامل بیشتری با کاربران دارند دارای اعتبار زیادی هستند. به عنوان مثال دیجی کای 
پیشتاز شده و حتی محصویت بی امروزه به عنوان یک برند بزرگ در ایران شناخته شده است و این عامل باعث میشود تا در فروش 

 کیفیت را به فروش برساند.

 

 



 نتیجه نیری

تکنیک های نفته شده میتواند به عنوان یک راه خوب برای کاهش بانس ریت بشمار آید. در نظر داشته باشید که با عملی و اجرایی 
شی شته با شت. در نظر دا شمگیری خواهد دا سایت کاهش چ شها روز به روز میزان بانس ریت  د که امکان دارد برخی از کردن این رو

سایت تاثیر  سلما راه های جایگزین نیز وجود دارد که میتواند در کاهش نرخ پرش  شود اما م سایت ها عملی ن این موارد در برخی از 
 نذار باشد.


