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هــر کســب و کاری بــرای بــه موفقیــت رســیدن بایــد عملکــرد کاری اش را تحلیــل کنــد. 
ــکان را  ــن ام ــن ای ــب  و کارهای آنالی ــه کس ــه ب ــت ک ــزاری اس ــس اب ــوگل آنالیتیک گ

ــد.  ــز کن ــری و آنالی ــود را اندازه گی ــای کاری خ ــگاه و فراینده ــه جای ــد ک می ده

احتمــاالً در طــول فعالیــت خــود در حــوزه آنالیــن و کســب و کارهای اینترنتــی، بارهــا 
و بارهــا واژه هایــی ماننــد گــوگل آنالیتیکــس یــا گــوگل آنالیــز را خواهیــد شــنید کــه 
در ابتــدا تصــور چندانــی در مــورد آن نخواهیــد داشــت. یــک حقیقــت انــکار ناشــدنی 

در رابطــه بــا ایــن ابــزار ایــن اســت کــه شــما اگــر:

وب مستر حرفه ای باشید؛	 
 به تازگی یک وب سایت راه اندازی کرده باشید؛	 
 در یک استارتاپ فعالیت داشته باشید؛	 
 به دنبال سئو و بهینه سازی وب سایت خود باشید؛	 
 قصد استفاده از تبلیغات گوگل و گوگل ادوردز را داشته باشید؛	 
ــود 	  ــایت خ ــود وب س ــت و بهب ــا مدیری ــه ب ــه در رابط ــی ک ــر فعالیت ــه، ه  خالص

ــد، ــام دهی ــد انج بخواهی
بــدون شــک بــه گــوگل آنالیتیکــس نیــاز خواهیــد داشــت و مهم تریــن ابــزاری اســت 
ــن  ــایت تان را روش ــود وب س ــرفت و بهب ــما در پیش ــت ش ــیر حرک ــد مس ــه می توان ک
کنــد. پــس اگــر بــا ایــن ابــزار آشــنا هســتید، ســعی کنیــد بــه صــورت حرفــه ای آن را 
یــاد بگیریــد و اگــر مبتــدی هســتید، ایــن مطلــب را بــا مــا همــراه باشــید تــا نحــوه 
نصــب و نحــوه اســتفاده از آن را بــه طــور کامــل و بــا ذکــر جزئیــات بــه شــما نشــان 

دهیــم.

گوگل آنالیتیکس چیست؟
 Google Analytics گــوگل آنالیتیکــس یــا گــوگل آنالیز یــا بــه اصطــالح انگلیســی آن
یکــی از چندیــن ابــزار گــوگل بــرای انجــام آنالیــز و تجزیــه و تحلیــل بــر روی 
ــزار  ــن اب ــگاه اول، ای ــدا و در ن ــت. در ابت ــن اس ــب و کارهای آنالی ــایت ها و کس وب س
یــک ســایت معمولــی اســت کــه در آن بخش هــای مختلفــی تــدارک دیــده شــده و 
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می تــوان از هــر کــدام از بخش هــای آن اســتفاده کــرد. امــا وقتــی حرفــه ای باشــید 
و بــا قســمت های آن بــه طــور کامــل آشــنایی داشــته باشــید، هیــچ وقــت آن را بــه 
یــک ســایت ســاده تشــبیه نمی کنیــد و در حقیقــت آن را از بســیاری از نــرم افزارهــای 
ــته  ــری از آن داش ــه درک بهت ــرای آنک ــد. ب ــر می دانی ــر و بهت ــا قوی ت ــده در دنی پیچی

باشــید، همچنــان بــا مــا همــراه باشــید.

چرا استفاده از گوگل آنالیز مهم است؟
قبــل از اینکــه بخواهیــم وارد بحــث فنــی در مــورد ثبــت نــام در گــوگل آنالیتیکــس و 
نحــوه اســتفاده از آن شــویم، بایــد بدانیــم کــه ایــن ابــزار چــه ســودی برای کســب و کار 
آنالیــن مــا دارد و دقیقــًا چــه اطالعاتــی از آن می گیریــم. بــه طــور ســاده، گــوگل آنالیــز 
ابــزاری اســت کــه رفتــار بازدیدکننــدگان، مخاطبــان و مشــتریان وب ســایت مــا را بــه 
ــته  ــار داش ــم انتظ ــس می توانی ــد. پ ــزارش می کن ــی و گ ــور در آن بررس ــگام حض هن

باشــیم کــه بــه چنــد ســؤال زیــر پاســخ دهــد:

میزان بازدید از وب سایت ما به چه صورت است؟	 
 بازدیدکنندگان هنگام حضور در وب سایت ما چه کاری انجام می دهند؟	 
چه زمانی بیشتر بازدیدکنندگان به وب سایت ما مراجعه می کنند؟	 
چه قسمت هایی در وب سایت ما برای بازدیدکنندگان جذاب است؟	 
 بازدیدکنندگان چگونه وب سایت ما را پیدا می کنند؟	 
عکس العمل بازدید کنندگان نسبت به محتوای وب سایت ما چگونه است؟	 

ــار  ــزار، رفت ــن اب ــه در ای ــورت گرفت ــای ص ــه و تحلیل ه ــد تجزی ــه می بینی ــور ک همانط
بازدیدکننــدگان از لحظــه ورود بــه وب ســایت تــا لحظــه خــروج از آن را بــه مــا نشــان 
ــتر  ــه بیش ــم ک ــایت بدانی ــک وب س ــده ی ــوان دارن ــه عن ــا ب ــه م ــی ک ــد. وقت می دهن
ترافیــک مــا بــه صــورت ارگانیــک اســت یــا خیــر، یــا بــه صــورت مســتقیم هســتند یــا 
از وب ســایت های دیگــر ارجــاع داده شــده اســت، بــه راحتــی نقــاط قــوت و ضعــف 
وب ســایت خــود را پیــدا مــی کنیــم و می توانیــم نســبت بــه رفــع ایــرادات آن اقــدام 

کنیــم.
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وقتــی کــه در بررســی های خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بازدیدکننــدگان بیشــتر 
ــن  ــا در بی ــد و نحــوه حرکــت آنه ــی از وب ســایت مــا می رون ــه ســراغ چــه محتوای ب
ــا  ــرای م ــکان ب ــن ام ــت، ای ــورت اس ــه ص ــه چ ــا ب ــایت م ــف وب س ــات مختل صفح
فراهــم اســت کــه مســیرهای پــر ترافیــک را تقویــت کنیــم و مســیرهایی کــه باعــث 
ــود  ــف خ ــم تعری ــاال می توانی ــم. ح ــذف کنی ــوند، ح ــدگان می ش ــدن بازدیدکنن دور ش
ــکوپ  ــا تلس ــک ی ــک عین ــد ی ــه مانن ــم و آن را ب ــر دهی ــس تغیی ــوگل آنالیتیک را از گ
قــوی در نظــر بگیریــم کــه بــه طــور ویــژه بــه دنبــال بازدیــد کننــدگان وب ســایت مــا و 

ــف اســت. ــه شــکل های مختل ــا ب ــار آنه ــل رفت تحلی

چند نکته مهم قبل از شروع کار با گوگل آنالیتیکس
ــر  ــه خاط ــه را ب ــد نکت ــه چن ــت ک ــس الزم اس ــوگل آنالیتیک ــا گ ــروع کار ب ــل از ش قب
داشــته باشــید تــا بتوانیــد بهتریــن بازدهــی و کارایــی ممکــن را از آن دریافــت کنیــد. 
البتــه کســانی کــه بــه صــورت حرفــه ای در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته اند، بــه مــرور 
زمــان تجربــه کار بــا ایــن ابــزار را پیــدا کرده انــد. بیشــتر روی حــرف مــا بــا کســانی 
اســت کــه بــه صــورت مبتــدی بــه دنبــال یادگیــری کار بــا گــوگل آنالیــز هســتند. بــه 

خاطــر داشــته باشــید کــه:

ــما 	  ــرای ش ــؤال ب ــن س ــاید ای ــت: ش ــال اس ــر فع ــران غی ــس در ای ــوگل آنالیتیک گ
پیــش بیایــد کــه پــس چــه دلیلــی بــرای آمــوزش نصــب یــا ثبــت نــام آن وجــود 
دارد؟ متاســفانه بــه دلیــل تحریــم، امــکان اســتفاده از ایــن ابــزار بــرای ایرانی هــا و 
چنــد کشــور دیگــر وجــود نــدارد و تنهــا راه ورود بــه آن، اســتفاده از فیلترشــکن ها 
و یــا نــرم افزارهــای مختلــف تغییــر آی پــی اســت. پــس اگــر پــس از چنــد بــار 
 Your( بــا ایــن پیــام مواجــه شــدید  Google Analytics تــالش بــرای ورود بــه
 client does not have permission to get URL /analytics/web/ from
ــف  ــکن های مختل ــتفاده از فیلترش ــراغ اس ــه س ــه ب ــد بالفاصل this server.( بای

برویــد.
 بــرای اســتفاده از گــوگل آنالیــز تــا حــدودی بــه ترجمــه انگلیســی نیــاز داریــد: نکته 	 

ناامیــد کننــده دیگــری کــه در رابطــه بــا گــوگل آنالیتیکــس وجــود دارد ایــن اســت 
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کــه همــه بخش هــای آن بــه زبــان انگلیســی هســتند. اگــر از فیلــم آموزشــی یــا 
ــا  ــود کــه ب ــور خواهیــد ب از روش هــای آمــوزش مختلــف برخــوردار نیســتید، مجب
اصطالحــات و واژه هــای مختلــف آن بیشــتر آشــنا شــوید. اگرچــه در ایــن مطلــب 
مــا ســعی می کنیــم کــه در ادامــه هــم کلمــات انگلیســی و هــم معــادل فارســی آن 

را بیاوریــم تــا نیــازی بــه یادگیــری آنهــا نداشــته باشــید.
دنبــال کــردن رفتــار بازدیدکننــدگان در گــوگل آنالیــز مهمتریــن ابــزار ممکــن اســت: 	 

بــه احتمــال زیــاد، در بســیاری از آموزش هــا چنیــن نکتــه ای بــه شــما گفتــه نشــود، 
امــا ابــزار گــوگل آنالیــز بیشــتر بــه تحلیــل رفتــار بازدیدکننــدگان می پــردازد و اگــر 
شــما هــم می خواهیــد کســب و کار آنالیــن خــود را بهبــود ببخشــید و در رقابــت بــا 
ســایر رقبــا موفــق باشــید، توصیــه مــا ایــن اســت کــه تمرکــز خــود را بیشــتر بــر 
روی رفتــار بازدیدکننــدگان و عکــس العمــل آن هــا نســبت بــه محتــوای وب ســایت 

معطــوف کنیــد.

چگونه در گوگل آنالیتیکس ثبت نام کنیم؟
ــی  ــایت های خارج ــی و وب س ــایت های ایران ــه در وب س ــی ک ــوالً در آموزش های معم
بــرای ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس آورده شــده اســت، مســئله ثبــت نــام و نصــب آن 
بــه صــورت یکپارچــه آورده شــده اســت. بــه نظــر مــا، ایــن روش باعــث خســته شــدن 
کاربــر و گیــج شــدن آنهــا بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار اســت. پــس مــا ســعی می کنیــم 
کــه ثبــت نــام در گــوگل آنالیتیــک را از مســئله نصــب آن و همچنیــن آمــوزش کار بــا 

آن مجــزا کنیــم تــا شــما بــا خیــال راحت تــری نحــوه کار بــا آن را یــاد بگیریــد.
شروع ثبت نام با ورود به آدرس جی میل

ــرای اســتفاده از ابزارهــای  ــه خاطــر داشــته باشــید کــه ب ــل از انجــام هــر کاری، ب قب
گــوگل ماننــد گــوگل وب مســتر، گــوگل آنالیتیــک و یــا حتــی گــوگل ترنــد الزم اســت که 
یــک اکانــت جیمیــل داشــته باشــید کــه روش ســاخت ایــن اکانــت در وب ســایت های 
ــم.  ــه آن نمی پردازی ــب ب ــن مطل ــًا در ای ــا ترجیح ــت و م ــده اس ــف آورده ش مختل
بنابرایــن قبــل از هــرکاری مطابــق بــا تصویــر زیــر وارد اکانــت جیمیــل خــود شــوید تــا 

مرورگــر بتوانــد ایــن اکانــت را تشــخیص دهــد:
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https://analytics. ــه آدرس ــن ب ــس از رفت ــوگل آنالیتیک ــام در گ ــت ن ــروع ثب ش
ــز  ــوگل نی ــد در گ ــی می توانی ــه حت ــود ک ــروع می ش google.com/analytics ش
ــی  ــن آدرس اینترنت ــه اولی ــد و ب ــپ کنی ــی Google Analytics را تای ــه انگلیس کلم
آورده شــده در ایــن فهرســت برویــد. اگــر فیلتــر شــکن یــا نــرم افــزار تغییــر آی پــی 
نداشــته باشــید، بــا تصویــر زیــر مواجــه خواهیــد شــد کــه مانــع از حضــور شــما در 

ــود. ــزار می ش ــن اب ای

 

زمانــی کــه از فیلتــر شــکن یــا از راه هــای دیگــر بــرای تغییــر آی پــی ایــران اســتفاده 
کنیــد، ایــن وب ســایت نمی توانــد تشــخیص دهــد کــه شــما از کشــور ایــران وارد ایــن 
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ــر  ــور دیگ ــک کش ــه ی ــق ب ــما را متعل ــی ش ــت آی پ ــده اید و در حقیق ــایت ش وب س
می دانــد. در ایــن صــورت بــه یــک صفحــه هدایــت خواهیــد شــد کــه در تصویــر زیــر 

آورده شــده اســت:

 

ــس  ــوگل آنالیتیک ــام گ ــل ثبت ن ــک وارد مراح ــماره ی ــه ش ــر روی گزین ــک ب ــا کلی ب
ــه  ــد، ب ــه بع ــد. در مرحل ــق وارد کنی ــور دقی ــه ط ــات آن را ب ــد اطالع ــوید و بای می ش

ــد: ــد ش ــر وارد خواهی ــده در زی ــان داده ش ــه نش صفح

 

در قســمت Account name بایــد اســم حســاب کاربری خــود را وارد کنیــد که انتخاب 
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آن بــه دلخــواه شــما صــورت می گیــرد. در بخــش بعــدی بایــد نــام وب ســایت مــورد 
نظــر خــود را وارد کنیــد کــه بــه عنــوان مثــال در مــورد وب ســایت مــا، عنــوان مدیــر 
ــد  ــود مانن ــایت خ ــی وب س ــد آدرس اینترنت ــدی بای ــش بع ــود. در بخ وب وارد می ش
www.modirweb.com وارد کنیــد و در بخــش بعــدی یــک کشــو بــاز می شــود کــه 
نــوع کســب و کار خــود را بایــد در آن مشــخص کنیــد. در ایــن کشــور ترجیحــًا گزینــه 
ــن  ــید. در آخری ــان باش ــدی آن در ام ــرهای بع ــا از دردس ــد ت ــاب کنی Others را انتخ
ــه صــورت  ــز بایــد منطقــه جغرافیایــی خــود را تهــران انتخــاب کنیــد و ب قســمت نی

ــز تنظیــم می شــود. خــودکار زمــان آن نی
 Get Tracking بــا تکمیــل ایــن اطالعــات، در انتهــای صفحه یــک دکمه تحــت عنــوان
ID قــرار داده شــده اســت کــه بــا کلیــک بــر روی آن و تأییــد اطالعــات شــما، بــه یــک 

صفحــه دیگــر هدایــت خواهیــد شــد کــه تصویــر آن در زیر آورده شــده اســت.

 

روش هــای ثبت نــام گــوگل آنالیتیکــس متفــاوت هســتند و شــما بــه عنــوان وب مســتر 
ــام،  ــت ن ــد ثب ــد از انجــام فراین ــد. بع ــن راه هــا را انتخــاب کنی ــد یکــی از ای می توانی
بــه یــک صفحــه هدایــت می شــوید کــه در آن Tracking ID و همچنیــن یــک کــد 
برنامــه نویســی در قالــب >script< بــه شــما داده می شــود. آی دی شناســایی بــرای 
ثبــت نــام افزونــه گــوگل آنالیتیکــس قابل اســتفاده اســت کــه در گام هــای بعــدی بــه 
شــما آمــوزش می دهیــم. امــا کــد برنامــه نویســی داده شــده در انتهــای ایــن صفحــه 
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بــرای انتقــال بــه کــد برنامــه نویســی وب ســایت شــما طراحــی شــده اســت و بایــد از 
روش هــای مختلفــی بــرای اضافــه کــردن ایــن کــد اســتفاده کنیــد.

در اینجــا یــک کــد بــا قالــب UA-000000-01 بــه شــما داده می شــود کــه بــه عنــوان آی 
دی شناســایی گــوگل آنالیتیکــس شــما در نظــر گرفتــه می شــود. ایــن کــد بــه صــورت 
یکتــا و منحصــر بــه فــرد اســت و در تمامــی مراحــل ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس بــه 

ــد. ــما می آی کار ش

ــا  ــدر ی ــگ ه ــد آن در ت ــرار دادن ک ــس و ق ــوگل آنالیتیک ــام گ ــوزش ثبت ن آم
فوتــر

همینطــور در قســمت پاییــن تصویــر فــوق یــک قســمت کــد برنامــه نویســی می بینیــد 
کــه بــه صــورت تــگ >script< قــرار داده شــده اســت و می تــوان آن را کپــی کــرد. در 
حقیقــت چنــد روش بــرای ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس وجــود دارد کــه مــا همــه آنهــا 

را در ایــن آمــوزش قــرار می دهیــم.
ــی از  ــدر یک ــمت ه ــی در قس ــه نویس ــد برنام ــن ک ــردن ای ــی ک ــامل کپ روش اول ش
ــتم  ــوان سیس ــه عن ــرس ب ــه از وردپ ــانی ک ــرای کس ــت. ب ــایت اس ــات وب س صفح
مدیریــت محتــوا اســتفاده نمی کننــد، ایــن کار راحت تــر اســت و تنهــا الزم اســت کــه 

ــد. ــری وب ســایت خــود برون ــل کارب ــا پن ــه قســمت دیتابیــس ی ب

 

در بیــن پوشــه ها و صفحــات مختلــف وب ســایت خــود در دیتابیــس، بایــد قســمت 
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هــدر )header( را پیــدا کنیــد و پوشــه مــورد نظــر را بــاز کنیــد. بــا انجــام ایــن کار  
ــمت  ــد در آن قس ــوید و بای ــود می ش ــایت خ ــی وب س ــد نویس ــمت ک ــما وارد قس ش

هــدر بــه صــورت بــاز و بســته را پیــدا کنیــد.

 
بــا ایجــاد یــک فاصلــه در پاییــن قســمت هــد کــد نویســی، بایــد دســتور کپــی شــده 
ــن کار،  ــام ای ــا انج ــد. ب ــت کنی ــمت پیس ــن قس ــس را در ای ــوگل آنالیتیک ــزار گ در اب

ــد. ــر تغییــر می کن ــه شــکل زی قســمت هــدر وب ســایت شــما ب

 

در نهایــت بــا ذخیــره کــردن تغییــرات اعمــال شــده در ایــن دســتورات می توانیــد بــه 
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ابــزار گــوگل آنالیتیکــس برگردیــد و تأییدیــه نصــب آن بــرای شــما می آیــد. ایــن روش 
ــای  ــه کده ــد ب ــه می توانی ــایت هایی ک ــی و وب س ــایت های وردپرس ــورد وب س در م

دســتوری آنهــا دسترســی داشــته باشــید، بســیار مناســب و راحــت اســت.

آموزش قرار دادن کد گوگل آنالیز در وردپرس
ــه  ــه کار گرفت ــس ب ــوگل آنالیتیک ــام گ ــت ن ــرای ثب ــه ب ــی ک ــر از روش های ــی دیگ یک
ــت  ــردن آن در سیســتم مدیری ــی ک ــد جــاوا اســکریپت و کپ می شــود، اســتفاده از ک
محتــوای وردپــرس اســت. بــرای کســانی کــه با کــد نویســی و کدهــای html آشــنایی 
ندارنــد و سیســتم مدیریــت محتــوای آنهــا، وردپــرس اســت، ایــن روش بهتریــن گزینه 
ممکــن اســت. بــرای ایــن کار بایــد کــد داده شــده در تصویــر بــاال را در قســمت هــدر 

یــا در قســمت فوتــر پوســته وب ســایت خــود کپــی کنیــد.
بــرای انجــام ایــن کار ابتــدا بــه پیشــخوان وردپــرس وب ســایت خــود برویــد و همانند 

تصویــر زیــر بــر روی قســمت ویرایشــگر آن کلیــک کنید.

 

ــب  ــان قال ــا هم ــن قســمت، وارد بخــش ویرایشــگر پوســته ی ــر روی ای ــک ب ــا کلی ب
ــا بخــش Footer را  ــد بخــش Header ی ــه در آن بای وب ســایت خــود می شــوید ک
پیــدا کنیــد. خوشــبختانه در سیســتم بــه وردپــرس پیــدا کــردن چنیــن قســمت هایی 

ــد. ــر عمــل کنی ــر زی ــد تصوی ــد همانن بســیار راحــت اســت و می توانی
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بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام از ایــن دو گزینــه، شــما وارد بخــش کــد نویســی آن هــا 
 >head< می شــوید کــه بایــد تــگ هــد را در ایــن کدهــا پیــدا کنیــد. بــا پیــدا کــردن
در قســمت هــدر یــا پیــدا کــردن html< در قســمت فوتــر، می توانیــد عملیــات کپــی 
کــردن آن را انجــام دهیــد و از ایــن طریــق فرآینــد ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس خــود 

را بــه اتمــام برســانید.
آمــوزش قــرار دادن کــد گــوگل آنالیــز در وردپــرس بســیار ســاده اســت و کســانی کــه 
بــا ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا آشــنایی داشــته باشــند، ســختی چندانــی تحمــل 
ــرا  ــد، زی ــاط عمــل کنی ــا احتی ــزار ب ــن اب ــگام اســتفاده از ای ــه هن ــرد. البت ــد ک نخواهن
هرگونــه تغییــر در کــد نویســی ایــن قالــب ممکــن اســت بخشــی از وب ســایت شــما را 
غیــر فعــال کــرده یــا عملکــرد آن را تغییــر دهــد. حتــی اگــر خــود شــما در ایــن زمینــه 
ــرای  ــن کار را ب ــه ای ــد ک ــه ای بخواهی ــراد حرف ــد از اف ــد، می توانی ــی نداری ــه کاف تجرب

شــما انجــام دهنــد.

استفاده از پالگین ها برای ثبت نام گوگل آنالیتیکس
ــرد،  ــه کار ب ــام گــوگل آنالیتیکــس ب ــرای ثبــت ن ــوان ب  یکــی از روش هایــی کــه می ت
اســتفاده از پالگین هــای وردپــرس اســت. انــواع مختلفــی از ایــن پالگین هــا موجــود 
ــد.  ــام دهی ــا انج ــدام از آنه ــر ک ــتفاده از ه ــا اس ــن کار را ب ــد ای ــه می توانی ــت ک اس
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ــم و ترجیحــًا  ــه یــک پالگیــن خاصــی اشــاره نمی کنی ــب ب بنابرایــن مــا در ایــن مطل
ــم داد. نحــوه اســتفاده از آن را آمــوزش خواهی

بــرای اســتفاده از ایــن روش، بایــد وارد قســمت پیشــخوان وردپــرس خــود شــوید و 
پالگیــن مــورد نظــر را نصــب کنیــد. آیــدی شناســائی یــا همــان Tracking ID کــه در 
ــرس  ــه ســراغ سیســتم وردپ ــد و ب ــی کنی ــد، کپ ــه دســت آورده ای ــام ب ــه ثبت ن مرحل

وب ســایت خــود برویــد.

 

بــا نصــب پالگیــن یــک قســمت گــوگل آنالیــز در انتهــای فهرســت شــما ظاهر می شــود 
کــه بــا بــردن مــوس بــر روی آن گزینه هایــی بــرای شــما بــاز می شــود کــه مهم تریــن 
ــری  ــد رهگی ــر روی ک ــک ب ــا کلی ــت. ب ــری اس ــد ردگی ــمت، ک ــن قس ــرای ای ــه ب گزین
ــد و  ــی کنی ــود را در آن کپ ــد Tracking ID خ ــه می توانی ــوید ک ــمتی می ش وارد قس
عمــالً برنامــه نصــب آن بــه پایــان می رســد. بــا انجــام ایــن مراحــل، شــرایط بــرای 
ــی  ــای مختلف ــد آنالیزه ــود و می توانی ــم می ش ــز فراه ــوگل آنالی ــزار گ ــتفاده از اب اس
بــر روی وب ســایت خــود داشــته باشــید کــه در قســمت پیشــخوان وردپــرس ظاهــر 

می شــود.
در مورد افزونه گوگل آنالیز چه می دانید؟

ــا اســتفاده از روش هــای  ــام گــوگل آنالیتیــک ب در بخــش قبلــی بــه آمــوزش ثبــت ن
ــد در  ــز می توان ــک نی ــوگل آنالیتی ــه گ ــه افزون ــم ک ــان دادی ــم و نش ــف پرداختی مختل
ــز  ــتم آنالی ــد سیس ــردی همانن ــه عملک ــن افزون ــد. ای ــته باش ــر داش ــش کارب ــن بخ ای
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ــه  ــاز مــا را ارائ ــًا تمامــی اطالعــات مــورد نی ــی گــوگل آنالیتیکــس را دارد و تقریب اصل
ــت  ــا فعالی ــد پالگین ه ــه تولی ــی در زمین ــرکت های مختلف ــبختانه ش ــد. خوش می ده
دارنــد و بیشــتر آنهــا بــه صــورت رایــگان قابــل دانلــود و نصــب هســتند. بــرای ایــن 
ــی  ــه انگلیس ــد و کلم ــرس بروی ــخوان وردپ ــا در پیش ــمت افزونه ه ــه قس ــد ب کار بای
ــما  ــرای ش ــه ب ــن گزین ــورت چندی ــن ص ــد. در ای ــپ کنی Google Analytics را تای
ــد.  ــال کنی ــود و فع ــا را دانل ــی از آنه ــد یک ــواه می توانی ــه دلخ ــه ب ــود ک ــر می ش ظاه
یــک توصیــه دوســتانه بــرای اســتفاده از پالگیــن گــوگل آنالیتیکــس ایــن اســت کــه 
ترجیحــًا بــه ســراغ گزینه هایــی برویــد کــه بیشــترین آمــار دانلــود و نصــب را داشــته 

باشــند.
بــا نصــب ایــن ابــزار و بــا گذشــت 48 ســاعت، بــه مــرور آمــار مختلــف مربــوط بــه 
ــکل  ــه ش ــه، ب ــن افزون ــده در ای ــای داده ش ــود. آماره ــما داده می ش ــایت ش وب س
تصویــر زیــر هســتند کــه تقریبــًا تمامــی اطالعــات مــورد نیــاز مــا را ارائــه می دهنــد.

 

ــه  ــده ک ــه ش ــی ارائ ــای مختلف ــد، آماره ــز می بینی ــر نی ــن تصوی ــه در ای ــور ک همانط
ــد. در بخــش  ــرد دارن ــا کارب ــه تحلیل هــای م ــا در بررســی ها و تجزی ــدام از آنه هــر ک
باالیــی آن نیــز دو کشــو تــدارک دیــده شــده اســت کــه بــا کمــک آن هــا می توانیــد 
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گزینه هــای بررســی خــود را تغییــر دهیــد و محــدوده زمانــی دلخــواه خــود را انتخــاب 
ــس را  ــوگل آنالیتیک ــزار گ ــتفاده از اب ــی اس ــه توانای ــد ک ــاس می کنی ــر احس ــد. اگ کنی

ــد. ــه شــمار می رون ــر و آســان ب ــان ب ــک راه می ــن افزونه هــا ی ــد، ای نداری

استفاده از گوگل تگ منیجر و کانتینر برای ثبت نام گوگل آنالیتیکس
یکــی از روش هایــی کــه اخیــرًا توســط گــوگل بــرای نصــب گــوگل آنالیتیــک و ثبــت 
نــام در آن پیشــنهاد شــده اســت، اســتفاده از ابــزار گــوگل تــگ منیجــر و کانتینــر اســت 
ــوان  ــاده می ت ــتور س ــد دس ــا چن ــرده و ب ــذف ک ــی را ح ــده قبل ــای پیچی ــه روش ه ک
ــرا  ــزار را ف ــن اب ــا ای ــد نحــوه کار ب ــه اگــر می خواهی ــه راحتــی آن را انجــام داد. البت ب
بگیریــد و قبــالً گــوگل آنالیــز را بــر روی وب ســایت خــود نصــب کرده ایــد، بایــد کدهــا 
و پالگیــن هــای قبلــی نصــب شــده بــر روی آن را حــذف کنیــد و مجــددًا از ایــن روش 

جدیــد اســتفاده کنیــد.
بــرای شــروع کار بــا ایــن روش الزم اســت کــه ابتــدا یــک اکانــت بــرای خــود بســازید. 
پــس بــه آدرس اینترنتــی http://Tagmanager.google.com برویــد کــه شــما را 

بــه صفحــه ای کــه در تصویــر زیــر نشــان داده شــده اســت، هدایــت می کنــد.

 

در ایــن صفحــه شــما بایــد دو قســمت مهــم را پــر کنیــد کــه قســمت اول مربــوط بــه 
اســم وب ســایت شماســت کــه در همــان مرحلــه نصــب گــوگل آنالیتیکــس نیــز آن را 
ــه کشــور اســت کــه بایــد در آن کشــور  ــوط ب ــز مرب وارد کرده ایــد. بخــش دوم آن نی
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ــب و نوشــته های  ــه مطال ــوط ب ــک مرب ــد تی ــا بای ــد و در انته ــکا را انتخــاب کنی آمری
ــه  ــه ب ــن مرحل ــس از انجــام ای ــد. پ ــال کنی ــز فع ــا وب ســایت خــود را نی همســان ب
 Container قســمت ثبــت نــام یــا راه انــدازی یــک کانتینــر هدایــت می شــوید و بایــد
مــورد نظــر خــود را در تــگ منیجــر ایجــاد کنیــد. بــرای انجــام آن، کار چنــدان ســختی 
ــد کــه  ــه می روی ــه ســراغ ایــن مرحل ــل، ب ــه قب ــا تکمیــل مرحل ــد داشــت و ب نخواهی

تصویــر آن در بخــش زیــر آورده شــده اســت.

 

در اینجــا هــم ماننــد مرحلــه قبــل بایــد یــک اســم بــرای کانتینــر خــود انتخــاب کنیــد 
و در قســمت پاییــن آن مشــخص کنیــد کــه ایــن کانتینــر بــرای چــه سرویســی قابــل 
اســتفاده اســت. مثــالً اگــر می خواهیــد کــه ایــن کانتینــر بــرای یــک وب ســایت ایجــاد 
ــمت های  ــه، قس ــن گزین ــاب ای ــا انتخ ــد. ب ــاب کنی ــه web را انتخ ــد گزین ــد، بای کنی
دیگــری بــرای شــما ظاهــر خواهــد شــد کــه در آن بایــد دامنــه و چنــد مــورد دیگــر 
را در آنهــا وارد کنیــد تــا بتوانیــد در مراحــل بعــدی از آنهــا اســتفاده کنیــد. در ادامــه 
ــاد  ــر ایج ــک کانتین ــراه ی ــه هم ــما ب ــت ش ــد و اکان ــاد را بزنی ــا ایج ــه create ی دکم

می شــود.
ــرای ســاخت کانتینرهــای  ــه ب ــن اســت ک ــن مــورد وجــود دارد ای ــه در ای ــه ای ک نکت
مختلــف محدودیتــی وجــود نــدارد و می توانیــد در قالب هــای مختلفــی ماننــد 
ــت  ــب اس ــد. جال ــاد کنی ــا را ایج ــن کانتینره ــن ها ای ــا اپلیکیش ــایت ها و ی وب س
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بدانیــد کــه بــرای هــر کــدام از ایــن کانتینرهــا ایــن شــانس بــه شــما داده می شــود 
کــه فضــای داخلــی آن هــا را ویرایــش کنیــد و بــه شــکل دلخــواه آنهــا را تغییــر دهیــد.

ایجاد کد جاوا اسکریپت و اضافه کردن آن به وب سایت
 هنگامــی کــه کانتینــر شــما ایجــاد شــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدید کــه تــگ منیجــر 
ــما  ــه ش ــکریپت ب ــاوا اس ــد ج ــک ک ــت، ی ــب اس ــما مناس ــرای کار ش ــده ب ــاد ش ایج
ــام  ــار ن ــاال و در کن ــه در قســمت ب ــد. البت ــد از آن اســتفاده کنی می دهــد کــه می توانی
ــه  ــر داده شــده اســت ک ــا کــد شناســایی کانتین ــدی ی ــری شــما یــک آی ــت کارب اکان
قالــب آن بــه صــورت GTM-XXXX اســت. بــا کلیــک بــر روی ایــن کــد وارد صفحــه 
ــکریپت  ــاوا اس ــد ج ــه ک ــما ب ــی ش ــکان دسترس ــوید و ام ــر می ش ــگ منیج ــب ت نص

ــود. ــم می ش فراه
 همانطــور کــه در مــورد روش ثبــت نــام گــوگل آنالیتیــک در وردپــرس انجــام دادید، در 
اینجــا نیــز بایــد کــد مــورد نظــر را کپــی کنیــد و آن را در تمامــی صفحــات وب ســایت 
ــن کار  ــا انجــام ای ــد. ب ــرار دهی ــگ >body <ق ــان ت ــا هم ــاز ی ــگ آغ ــد از ت خــود بع
ــه  ــام ب ــت انج ــد از صح ــه و می توانی ــام گرفت ــما انج ــام ش ــت ن ــی ثب ــش اصل بخ

ــید. ــته باش ــان داش ــود اطمین ــام خ ثبت ن
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ایجاد تگ گوگل آنالیتیکس در تگ منیجر

در حــال حاضــر شــما توانســته اید کــه یــک تــگ منیجــر ایجــاد کنیــد و از آن بــرای 
ــه  ــه ب ــن مرحل ــام ای ــع انج ــد. در واق ــتفاده کنی ــس اس ــوگل آنالیتیک ــگ گ ــاد ت ایج
شــما کمــک می کنــد کــه بــه طــور کامــل فرآینــد ثبــت نــام خــود را انجــام دهیــد و 
بــه اطالعــات مــورد نیــاز خــود از گــوگل دســت یابیــد. بــا ورود بــه تــگ منیجــر بــه 

ــا ظاهــر زیــر ارجــاع داده خواهیــد شــد: صفحــه ای ب

 

تمامــی مــوارد نشــان داده شــده در تصویــر فــوق بایــد بــه طــور کامــل تکمیــل شــوند. 
 )Product( کلیک کنیــد و در بخش محصــول create tag  پــس ابتــدا بــر روی گزینــه
ــر روی  ــورد نظــر خــود را ب ــگ م ــوع ت ــد. ن ــوگل آنالیتیکــس را انتخــاب کنی ــه گ گزین
Universal Analytics قــرار دهیــد و ســعی کنیــد کــه نــام تــگ خــود را بــه صــورت 

17

www.takbook.com

https://modireweb.com
https://modireweb.com/How-to-Use-Google-Analytics


گوگل آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید

www.modireweb.com

دلخــواه ویرایــش کنیــد. در قســمتی کــه بــرای نوشــتن Tracking ID در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، بایــد کــد آیــدی بــه دســت آمــده در مراحــل قبــل قــرار دهیــد.

ــوع  ــه در آن ن ــه شــما نشــان داده می شــود ک ــن صفحــه ب ــر در ای ــه دیگ ــد گزین  چن
ــت.  ــام اس ــل انج ــر در آن قاب ــگ منیج ــدن ت ــال ش ــرایط فع ــن ش ــی و همچنی ردیاب
ــن  ــد Display Advertising Features  در ای ــری مانن ــای دیگ ــن بخش ه همچنی
صفحــه وجــود دارد کــه در صــورت اســتفاده از تبلیغــات گــوگل بایــد آنهــا را نیــز تیــک 
بزنیــد. بــا اتمــام ایــن کار، گزینــه create tag را بزنیــد و عمــالً تــگ گــوگل آنالیتیکــس 
شــما ایجــاد می شــود. بــا انجــام ایــن کار شــما در گــوگل آنالیــز ثبــت نــام شــده اید 
و بایــد تــگ مــورد نظــر را انتشــار دهیــد تــا فرآینــد ثبــت نــام شــما تکمیــل شــود. 
معمــوالً 24 ســاعت زمــان می بــرد تــا شــرایط اســتفاده از ایــن ابــزار را داشــته باشــید 

و بتوانیــد آمــار وب ســایت و بازدیــد کننــدگان آن را بــه دســت بیاوریــد.

آموزش استفاده از گوگل آنالیتیکس
تــا اینجــا امیدواریــم کــه فرآینــد ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس را انجــام داده باشــید 
و امــکان اســتفاده از آن بــرای شــما فراهــم شــده باشــد. البتــه ممکــن اســت در بــار 
ــد.  ــما ســخت باش ــرای ش ــام ب ــت ن ــام ثب ــوه انج ــوید و درک نح ــج ش ــی گی اول کم
اگــر بــا چنیــن مشــکلی مواجــه شــدید، توصیــه می کنــم کــه متــن را دوبــار یــا ســه 
بــار مطالعــه کنیــد تــا بتوانیــد بــه شــکل بهتــری نحــوه ثبــت نــام را یــاد بگیریــد. بــا 
اتمــام فرآینــد ثبــت نــام، می توانیــد وارد حســاب کاربــری خــود شــوید و در صفحــه 

اول آن بــا تصویــر زیــر مواجــه خواهیــد شــد:
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ــز  ــا آنالی ــد ب ــه می توانی ــود دارد ک ــم وج ــی و مه ــات کل ــد اطالع ــر چن ــن تصوی در ای
آنهــا اطالعــات خــوب و مهمــی در مــورد وب ســایت خــود و رفتــار بازدیدکننــدگان در 
آن کســب کنیــد. بــرای راحتــی کار شــما، اطالعــات ایــن صفحــه را بــه دو بخــش کلــی 
ــه در  ــد ک ــان می دهن ــی را نش ــای اصل ــپ آن ابزاره ــمت چ ــه س ــم ک ــیم کرده ای تقس
ــه بیشــتر  ــده شــده اســت ک ــدارک دی ــز ت ــری نی ــا بخش هــای دیگ ــدام از آنه هــر ک
بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت و مســتطیل ســمت راســت نیــز اطالعاتــی کلــی بــه مــا 

ــم پرداخــت: ــا خواهی ــز آنه ــه بررســی و آنالی ــه ب می دهــد ک

خانــه )Home(: گزینــه خانــه هماننــد گزینــه صفحــه اصلــی در وب ســایت، شــما را 	 
بــه همــان صفحــه اصلــی گــوگل آنالیتیکــس هدایــت می کنــد و اطالعــات عمومــی 

مــورد نیــاز شــما در ایــن صفحــه قــرار دارد.
ــما 	  ــه ش ــکان ب ــن ام ــه ای ــن گزین ــازی )Customization(: در ای ــی س سفارش

ــاد  ــبورد و ایج ــر داش ــورد تغیی ــود را در م ــواه خ ــرات دلخ ــه تغیی ــود ک داده می ش
گزارش هــای مختلــف بــه وجــود بیاوریــد کــه در ادامــه، بخش هــای زیرالیــه آن را 

ــم. ــی می کنی ــتر معرف بیش
گزارش هــا )Reports(: گزارش هــا بــه عنــوان یــک بخــش اصلــی ماننــد سفارشــی 	 

ســازی و خانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در آن زیرالیه هــای دیگــری در رابطــه 
ــان  ــدگان و مخاطب ــار بازدیدکنن ــن بررســی رفت ــز و همچنی ــان آنالی ــا انتخــاب زم ب
قــرار داده شــده اســت. اصلی تریــن و مهمتریــن بخــش ابــزار گــوگل آنالیــز، همیــن 
ــن قســمت اســتوار  ــر همی ــز ب ــا نی ــوزش م ــای آم ــه مبن بخــش گزارش هاســت ک

شــده اســت.
ــن 	  ــترها ای ــران و وب مس ــه کارب ــش ب ــن بخ ــه ای )Real time(: در ای ــان لحظ زم

ــه  ــی ک ــن معن ــد. بدی ــه ببینن ــود را  در لحظ ــز خ ــه آنالی ــود ک ــت داده می ش فرص
شــما می توانیــد بــه صــورت همزمــان کاربــران و کلیــه اطالعــات مربــوط بــه آنهــا 

ــه دســت بیاوریــد. ــر روی وب ســایت خــود را ب ب
ــی 	  ــان، یعن ــار مخاطب ــا رفت ــه ب ــمت در رابط ــن قس ــن )Audience(: ای مخاطبی

بازدیدکننــدگان و مشــتریان وب ســایت شــما اســت. در ایــن بخش شــما هــر فاکتور 
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یــا اطالعاتــی کــه بخواهیــد در رابطــه بــا مخاطبــان خــود بــه دســت بیاوریــد، قــرار 
داده شــده اســت.

جــذب )Acquisition(: در ایــن بخــش بــه شــما نشــان داده می شــود کــه روش 	 
جــذب کاربــران در وب ســایت شــما بــه چــه صــورت اســت و بهتریــن روشــی کــه 
تــا االن بــه کار گرفته ایــد کــدام اســت. بــا بررســی ایــن قســمت شــما می توانیــد 
بهتریــن روش ممکــن را انتخــاب کنیــد و از ایــن بــه بعــد تمرکــز خــود را بــر روی 

آن قــرار دهیــد.
رفتــار )Behavior(: بارهــا در طــول ایــن متــن بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه گوگل 	 

آنالیتیکــس بــرای مطالعــه رفتــار مخاطبــان و بازدیدکنندگان وب ســایت شــما به کار 
گرفتــه می شــود. ایــن یکــی از مهمتریــن ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن بخــش 
ــران شــما را نشــان می دهــد و بــه  اســت کــه بــه شــکل های مختلفــی رفتــار کارب

شــما امــکان دنبــال کــردن آنهــا را در مســیرهای مختلــف می دهــد.
تبدیــل )Conversions(: همــه وب مســترها و دارنــدگان وب ســایت های اینترنتــی 	 

بــه دنبــال راهکارهــای مختلــف هســتند کــه بتواننــد مخاطبــان و بازدیدکننــدگان را 
در وب ســایت خــود جمــع کــرده و آنهــا را بــه مشــتری ثابــت خــود تبدیــل کننــد. 
در ایــن بخــش بــه شــما گفتــه می شــود کــه میــزان تبدیــل وب ســایت شــما بــه 

چــه صــورت اســت و بایــد چــه تغییراتــی در اســتراتژی خــود بــه وجــود بیاوریــد.
کاربــران )Users(: ایــن آمــار بــرای نشــان دادن تعــداد افــرادی کــه در طــول یــک 	 

ــان  ــود و نش ــه می ش ــه کار گرفت ــد ب ــه کرده ان ــما مراجع ــایت ش ــه وب س دوره ب
می دهــد کــه کاربــران وب ســایت تــا چــه انــدازه بــا محتــوا و مطالــب شــما ارتبــاط 

ــد. ــرار کرده ان برق
دوره هــا )Sessions(: اگرچــه بــا اســتفاده از لفــظ دوره بــرای ایــن مــورد چنــدان 	 

ــرای آن اســتفاده کنیــد.  ــوان ب موافــق نیســتم، امــا شــما می توانیــد از همیــن عن
ایــن دوره هــا نشــان دهنــده مــدت زمانــی هســتند کــه کاربــران بــه صــورت فعــال 
در وب ســایت شــما حضــور دارنــد و از مطالــب و محتــوای آن اســتفاده می کننــد. 
مثــالً در مــورد وبالگ هــا بحــث بازدیــد و یــا حضــور در صفحــه اهمیــت دارد و در 
مــورد فروشــگاه ها، بحــث خریــد و تعامــل بــا فروشــگاه. انتخــاب مــدت زمــان ایــن 
ــا وب ســایت شــما بســتگی  ــر ب ــه تعامــل کارب دوره نامشــخص اســت و بیشــتر ب
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دارد. سشــن بــرای کســانی کــه بــه بازدیــد کننده هــا و تعامــل آنهــا در وب ســایت 
ــزار خوبــی بــه شــمار مــی رود. اهمیــت می دهنــد، اب

ــت 	  ــس ری ــا باون ــرش ی ــرخ پ ــروج )Bounce Rate(: ن ــرخ خ ــا ن ــرش ی ــرخ پ ن
اطالعاتــی حیاتــی و مهــم در اختیــار شــما قــرار می دهــد و بایــد بــه عنــوان یــک 
ابــزار اصلــی از آن اســتفاده کنیــد. در واقــع ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه کاربــران 
تــا چــه انــدازه در وب ســایت شــما می ماننــد و چــه تعــداد از آنهــا بالفاصلــه پــس 
از ورود، از ســایت شــما خــارج می شــود. هــر چــه درصــد نــرخ پــرش باالتــر باشــد، 
ــد  ــن می توان ــد و ای ــت ندارن ــما جذابی ــایت ش ــوای وب س ــب و محت ــی مطال یعن

یــک خبــر ناگــوار باشــد.
ــدت 	  ــه م ــن ب ــور میانگی ــه ط ــول دوره ب ــول دوره )Sessions Duration(: ط ط

زمانــی گفتــه می شــود کــه کاربــران در وب ســایت شــما حضــور دارنــد. بــه عنــوان 
مثــال در ایــن تصویــر می بینیــد کــه طــول دوره بــرای ایــن ســایت در حــدود یــک 
دقیقــه اســت کــه چنــدان جالــب بــه نظــر نمی رســد. هرچــه طــول دوره بــرای یــک 
ــوای  ــی محت ــد، یعن ــر باش ــرش آن پایین ت ــرخ پ ــا ن ــد و ی ــتر باش ــایت بیش وب س

وب ســایت مــورد نظــر جــذاب بــوده و بایــد همیــن روال خــود را ادامــه دهــد.

کاربران شما چگونه جذب می شوند؟
ــه ســمت پاییــن  ــا Home اســکرول مــوس خــود را ب ــر در همــان صفحــه اول ی  اگ
حرکــت دهیــد، بــه یــک بخــش جدیــد وارد می شــوید کــه در ارتبــاط بــا بــه دســت 
آوردن کاربــر بــرای وب ســایت اســت.  تصویــر ایــن صفحــه بــه شــکل زیــر اســت کــه 

ــم: ــا یــک مســتطیل نشــان داده ای قســمت های مهــم آن را ب
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مســتطیل اول در گوشــه ســمت چــپ، در واقــع عنــوان همیــن بخــش اســت و نشــان 
می دهــد کــه کاربــران شــما از چــه طریقــی بــه وب ســایت جــذب شــده اند. مســتطیل 
دوم دارای ســه بخــش مجــزا اســت کــه بخــش اول آن )Traffic Channel( نشــان 
دهنــده آمــار کلــی در مــورد کانال هــای جــذب کاربــر اســت. در پاییــن تصویــر یــک 
 Organic( مســتطیل تیــره دیگــر دیــده می شــود کــه ســه گزینــه جســتجوی ارگانیــک

Search(، مســتقیم )Direct( و ســایر را نشــان می دهــد.
ــه  ــره ب ــگ غی ــوگل، یاهــو، بین ــد گ ــق موتورهــای جســتجو مانن ــه از طری ــی ک کاربران
وب ســایت جــذب شــده باشــند، در دســته اول قــرار می گیرنــد و معمــوالً باالتریــن آمــار 
ترافیــک از ایــن طریــق جــذب می شــود. آمــار کاربــران مســتقیم بــه کســانی اشــاره 
دارد کــه آدرس اینترنتــی وب ســایت شــما را بــه طــور مســتقیم وارد کــرده باشــند و از 
گــوگل یــا ســایر موتورهــای جســتجو کمــک نمی گیرنــد. امــا ســایر بــه کاربرانــی اشــاره 
دارد کــه از طریــق لینک هــا یــا از طریــق ســایر وب ســایت های ارجــاع داده شــده بــه 

وب ســایت شــما جــذب شــده اند.
اگــر بــر روی تــب دوم در مســتطیل وســط، یعنــی Source/Medium کلیــک کنیــد، 

وارد یــک صفحــه دیگــر می شــوید کــه تصویــر آن بــه ماننــد شــکل زیــر اســت:
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ــد.  ــر کرده ان ــر تغیی ــن تصوی ــان داده در ای ــای نش ــد، گزینه ه ــه می بینی ــور ک همانط
همچنیــن بــه خاطــر داشــته باشــید کــه واژه Source  بــه منابــع و وب ســایت هایی 
ــه  ــز ب ــران شــما از طریــق آن جــذب شــده اند. واژه Medium نی اشــاره دارد کــه کارب
رســانه هایی اشــاره دارد کــه کاربــران از ایــن طریــق بــه ســمت وب ســایت شــما حرکت 

کــرده باشــند.
ــا ایــن وجــود در مــورد توجیــه ایــن تصویــر می بینیــد کــه در پاییــن آن بــه  پــس ب
ــده  ــذب ش ــای ج ــوگل، ترافیک ه ــق گ ــده از طری ــذب ش ــک ج ــای ارگانی ترافیک ه
ــور جســتجوی  ــر مســتقیم، ترافیک هــای جــذب شــده از طریــق موت ــا غی مســتقیم ی

ــران اشــاره شــده اســت. ــگ و ســایر روشــهای جــذب کارب بین

ــه  ــده ب ــاع داده ش ــران ارج ــه کارب ــه ب ــد ک ــه Referrals را می بینی ــا، گزین در انته
ــه  ــایت ها ب ــی از وب س ــت برخ ــن اس ــع ممک ــد. در واق ــاره دارن ــما اش ــایت ش وب س
ســایت شــما لینــک داده باشــند یــا از کاربــران خواســته باشــند کــه اطالعــات تکمیلــی 
را از وب ســایت شــما دریافــت کننــد، در اینصــورت آمــار آنهــا در ایــن قســمت آورده 

ــد. ــک می کن ــا کم ــتر از آنه ــات بیش ــذب اطالع ــه ج ــه ب ــود ک می ش
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روند حضور کاربران فعال در وب سایت شما به چه صورت است؟
کمــاکان در همــان صفحــه اول باقــی بمانیــد و اســکرول مــوس خــود را یــک مرحلــه 
دیگــر پاییــن بیاوریــد. در ایــن مرحلــه وارد یــک قســمتی دیگــر می شــوید کــه عکــس 
ــا در  ــدن آنه ــان مان ــن زم ــوا و همچنی ــت محت ــه جذابی ــبت ب ــران نس ــل کارب العم
وب ســایت شــما را نشــان می دهــد. در اینجــا بــا تصویــر زیــر مواجــه خواهیــد شــد:

 

در ایــن تصویــر دو ســؤال مهــم در مــورد رونــد فعالیــت کاربــران فعــال در وب ســایت 
شــما بــه صــورت تابعــی از زمــان نشــان داده می شــود کــه در ســمت چــپ آن اشــاره 
شــده اســت. در مســتطیل دوم در ســمت چــپ کــه بــه صــورت عمــودی اســت، حضور 
کاربــران بــه صــورت دوره هــای ماهانــه، هفتگــی و روزانــه نشــان داده شــده اســت کــه 
مشــخص می شــود شــما در طــول فعالیــت خــود بــا چــه تعــدادی از کاربــران مواجــه 
ــتفاده  ــی اس ــک پول ــذب ترافی ــای ج ــه از راه ه ــتید ک ــانی هس ــر از کس ــتید. اگ هس

ــه شــما می دهــد. ــی ب ــد، ایــن قســمت آمــار خوب می کنی
 بخــش ســمت راســت بــه میــزان مانــدگاری کاربــران نســبت بــه حالــت ایده آل اشــاره 
می شــود و مــدت زمــان تعریــف شــده بــرای آنالیــز، بــه هفته هــای متوالــی تقســیم 
می شــود. مثــالً اگــر بــازه زمانــی خــود را از 11 آگوســت تــا 22 ســپتامبر انتخــاب کنیــد، 
آمــار بازدیــد کننــدگان و کاربــران وب ســایت شــما بــه صــورت جــدول ســمت راســت 
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ــرای قضــاوت آنهــا محســوب می شــود. در  نشــان داده می شــود کــه معیــار خوبــی ب
اینجــا ذکــر دو نکتــه الزم اســت کــه اوالً ایــن وب ســایت آمــار بازدیــد پایینــی دارد و 
احتمــاالً وب ســایت شــما اطالعــات آن مفصل تــر باشــد، و دوم اینکــه فرامــوش نکنیــد 
کــه ایــن آمارهــا بــه صــورت هفتگــی تغییــر می کننــد و بایــد همیشــه از ابــزار گــوگل 

آنالیتیکــس اســتفاده کنیــد.

زمــان حضــور، محــل حضــور و دســتگاه مورداســتفاده کاربــران بــه چــه شــکل 
اســت؟

ــار اســکرول مــوس خــود را بــه ســمت پاییــن حرکــت دهیــد و بــه   بــرای آخریــن ب
بخــش انتهایــی صفحــه خانــه برســید. در ایــن بخــش شــما بــا یــک تصویــر مواجــه 
ــا  ــده اید ی ــه نش ــا آن مواج ــب ب ــن مطل ــل از ای ــا قب ــاالً ت ــه احتم ــد ک ــد ش خواهی
مطلــب خاصــی در مــورد آن نخوانده ایــد. تصویــر ایــن قســمت بــه شــکل زیــر اســت:

 

ــاال و در  ــم. در قســمت ب ــرای معرفــی ایــن قســمت، از ســمت چــپ شــروع می کنی ب
مســتطیل ســیاه رنــگ ایــن ســؤال مطــرح شــده اســت کــه کاربــران وب ســایت شــما 
ــد،  ــن آن می بینی ــدول پایی ــه در ج ــور ک ــد؟ همانط ــدن می کنن ــی از آن دی ــه زمان چ
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اطالعــات بــه دســت آمــده بــه ترتیــب روزهــای هفتــه و ســاعات روزانــه نشــان داده 
ــداد  ــی تع ــند، یعن ــر باش ــر رنگ ت ــگ پ ــی رن ــای آب ــه عالمت ه ــر چ ــت. ه ــده اس ش
بازدیدکننــدگان از وب ســایت شــما در ایــن ســاعت از روز بیشــتر اســت. مثــالً می بینیــم 
کــه آمــار بازدیدکننــدگان در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه پاییــن اســت و بیشــتر شــنبه 

ــود. ــتفاده می ش ــب آن اس ــنبه از مطال و یکش
جــدول دوم مربــوط بــه محــل زندگی کاربــران وب ســایت شماســت. این جدول نشــان 
می دهــد کــه کاربــران وب ســایت شــما از چــه کشــوری هســتند و درصــد آنهــا بــه چــه 
ــور  ــه کش ــوط ب ــار مرب ــترین آم ــه بیش ــم ک ــدول می بینی ــن ج ــت. در ای ــورت اس ص
ــه نظــر می رســد. کشــورهایی  ــرای ســایت های ایرانــی طبیعــی ب ــران اســت کــه ب ای
ماننــد چیــن و امــارات متحــده عربــی نیــز در ایــن فهرســت نشــان داده شــده اســت 
کــه احتمــاالً بــه بخــش صــادرات مربــوط می شــود و کاربــران ایــاالت متحــده نیــز بــه 

ــوط می شــود. ــر شــکن ها مرب ــه اســتفاده از فیلت ــاد ب احتمــال زی
ــد  ــرای بازدی ــده ب ــتفاده ش ــتگاه های اس ــه دس ــت ب ــمت راس ــوم در س ــدول س ج
از وب ســایت شــما اشــاره می کنــد. همانطــور کــه در نمــودار می بینیــد، آمــار 
بازدیدکننــدگان وب ســایت بــه دو دســته کامپیوترهــا و گوشــی های هوشــمند تقســیم 
بنــدی شــده اســت کــه در ایــن وب ســایت، 40% بــه کامپیوتــر و 60% بــه گوشــی های 
ــار  ــوه انتش ــه نح ــد ک ــان می ده ــار نش ــن آم ــت. ای ــه اس ــاص یافت ــمند اختص هوش
مطالــب و یــا اســتفاده از تبلیغــات کلیکــی و تبلیغــات گــوگل بایــد بــه صورتــی باشــد 

ــد. ــته باش ــتری داش ــازگاری بیش ــمند س ــی های هوش ــا گوش ــه ب ک
بــه همیــن راحتــی ابــزار گــوگل آنالیتیکــس بــه مــا کمــک می کنــد کــه درک درســتی از 
کاربــران و مخاطبــان وب ســایت خــود داشــته باشــیم و برنامه هــای آینــده خــود را بــا 
ــزار  توجــه بــه ایــن آمارهــا تغییــر دهیــم. در ادامــه بــا بخش هــای  مختلــف ایــن اب

ــویم.  ــنا می ش آش

)Reports( 1. گزارش ها
تمامــی مطالبــی کــه گفتــه شــد و تصاویــر مربــوط به صفحــه اصلــی گــوگل آنالیتیکس 
نشــان داده شــد، بــه نوعــی یــک بــرآورد کلــی از آنالیزهــای صــورت گرفتــه در قســمت 
ــا رفتــن  ــه شــکل نمودارهــای کلــی نشــان داده شــده اســت. ب گزارش هاســت کــه ب
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ــوان  ــی، می ت ــه صــورت جزئ ــر الیه هــای آن ب ــه قســمت گزارش هــا و گشــتن در زی ب
ــت  ــرل و مدیری ــه کنت ــت آورد ک ــه دس ــری ب ــده ت ــبه ش ــر و محاس ــات دقیق ت اطالع
ــا در  ــمت گزارش ه ــوزش قس ــس آم ــد. پ ــر می کن ــا راحت ت ــرای م ــایت را ب وب س

گــوگل آنالیــز را بــا بخــش اطالعــات لحظــه ای یــا )Real-Time( شــروع می کنیــم.

)Real-Time( 2. اطالعات لحظه ای
قســمت اطالعــات لحظــه ای بــه طــور ویــژه بــه آنالیــز لحظــه ای وب ســایت مــورد نظــر 
مربــوط می شــود و در آن کلیــه آمارهــا بــه همــان لحظــه اشــاره دارنــد. مثــالً ممکــن 
اســت در لحظــه آنالیــز مــا، یــک یــا چندیــن کاربــر فعــال حضــور داشــته باشــند و در 
ــه آن  ــوط ب ــد کــه کلیــه آمارهــای مرب ایــن قســمت گــوگل آنالیتیکــس ســعی می کن
را در اختیــار مــا قــرار دهــد. کشــف اطالعــات لحظــه ای شــامل مــوارد زیــر می شــود:

)Overview( مرور کلی
 بــا کلیــک بــر روی قســمت مــرور کلــی بــه یــک صفحــه هدایــت می شــوید کــه کلیــه 
ــه ذکــر اســت  ــرد. الزم ب ــرار می گی ــار شــما ق ــه صــورت لحظــه ای در اختی اطالعــات ب
کــه وب ســایت مــورد آنالیــز مــا در جــذب کاربــر بــه صــورت لحظــه ای چنــدان موفــق 
عمــل نکــرده اســت و بــه همیــن دلیــل بیشــتر اطالعــات لحظــه ای مــا صفــر هســتند. 

تصویــری کــه در ایــن صفحــه می بینیــد، بــه شــکل زیــر اســت:

 

 در ایــن تصویــر و در گوشــه ســمت چــپ آمــار بازدیدکننــدگان فعــال بــر روی ســایت 
ــار آن تعــداد بازدیــد از هــر  نشــان داده می شــود کــه در اینجــا صفــر هســتند. در کن
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صفحــه بــه صــورت تابعــی از زمــان دقیقــه و ثانیــه نشــان داده می شــود و شــرایط 
ــن  ــپ و پایی ــمت چ ــود. در س ــبه می ش ــا محاس ــک دوره در آنه ــاد ی ــرای ایج الزم ب
صفحــه بــا ســه گزینــه مواجــه هســتیم کــه گزینــه Top Refferals تعــداد کاربــران 
ــا  ــه م ــار ب ــن آم ــا نشــان می دهــد. ای ــه م ــف را ب ــع مختل ارجــاع داده شــده از مناب
می گویــد کــه تعــداد کاربــران جــذب شــده از طــرف هــر لینــک بــه چــه صــورت اســت.
ــران جــذب شــده از طریــق  ــه کارب ــه دیگــر، Top Social Traffic اســت کــه ب  گزین
ــرار دارد  ــه Top Keywords ق شــبکه های اجتماعــی اشــاره دارد و در پاییــن آن گزین
کــه بــه کلیــد واژه هــای مهــم در جــذب کاربــران اشــاره می کنــد. در ســمت راســت دو 
قســمت Top Active Pages و Top Locations قــرار گرفتــه اســت کــه بــه ترتیــب 
نشــان دهنــده فعال تریــن صفحــات وب ســایت و همچنیــن بیشــترین ترافیــک جــذب 
شــده از موقعیت هــای مکانــی مختلــف هســتند. البتــه در نقشــه جغرافیایــی نشــان 
داده شــده در پاییــن صفحــه می توانیــد آمــار هــر کــدام از بازدیدهــا را بــه ترتیــب در 

هــر کشــور مشــاهده کنیــد.

)Locations( موقعیت مکانی
بــا عبــور از صفحــه مــرور کلــی، وارد صفحــات جزئی تــر می شــویم کــه کلیــه اطالعــات 
صفحــه مــرور کلــی در آنهــا بــه صــورت جزئــی و دقیــق بیــان شــده اســت. در تصویــر 
زیــر کــه مربــوط بــه موقعیــت مکانــی کاربــران جــذب شــده اســت، تعــداد بازدیدهــای 
ــه نشــان داده می شــود و در  ــه و ثانی ــان دقیق ــی از زم ــه صــورت تابع هــر صفحــه ب
پاییــن ســمت چــپ آن هــر کشــور بــا توجــه بــه تعــداد کاربــران آن هــا نشــان داده 
ــل  ــه مح ــرار دارد ک ــی ق ــه جغرافیای ــک نقش ــمت آن ی ــن در قس ــود. همچنی می ش
ســکونت کاربــران را نشــان می دهــد و بیشــترین کاربــر از هــر کشــور را بــا رنــگ آبــی 

ــد. ــخص می کن ــگ  مش پررن
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)Traffic Sources( منبع ترافیک جذب شده

ــی  ــایت ها و کانال های ــه وب س ــک ب ــع ترافی ــه منب ــم ک ــاره کردی ــاال اش ــب ب در مطال
ــال  ــده اند. ح ــذب ش ــا ج ــق آنه ــا از طری ــایت م ــران وب س ــه کارب ــد ک ــاره می کن اش
ممکــن اســت ایــن منابــع شــامل لینک هــای داخــل محتــوا باشــند کــه بصــورت بــک 
ــر  ــری باشــند. در تصوی ــا ممکــن اســت شــامل تبلیغــات بن لینــک جــذب شــده اند ی
زیــر، آمــار بازدیدکننــدگان بــه صــورت تابعــی از زمــان نشــان داده شــده اســت و در 
ــع  ــا هــم از منظــر شــیوه جــذب )Medium( و هــم از منظــر مناب ــار آنه ــار آن، آم کن
جــذب آورده شــده اســت. همچنیــن در ایــن بررســی می توانیــد تعــداد کاربــران فعــال 

مربــوط بــه هــر بخــش را نیــز ببینیــد.
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)Content( محتوا
خوشــبختانه گــوگل آنالیتیکــس ایــن شــانس را بــه مــا می دهــد کــه آنالیزهــای خــود 
در مــورد محتــوای منتشــر شــده در وب ســایت را نیــز بــه دســت بیاوریــم. این قســمت 
بدیــن لحــاظ اهمیــت دارد کــه می توانیــم مهمتریــن و جذابتریــن محتــوای خــود را 
تشــخیص دهیــم و تمرکــز خــود را بــر روی تغییــر یــا ویرایــش دیگــر مطالــب معطــوف 
کنیــم. در ایــن قســمت کــه تصویــر آن در زیــر آورده شــده اســت، آمارهــای مربــوط 
ــه،  ــن صفح ــود و در پایی ــان داده می ش ــا نش ــای آنه ــران و بازدیده ــداد کارب ــه تع ب
ــی در  ــود. حت ــخص می ش ــا مش ــرای م ــا ب ــوان آنه ــن عن ــال و همچنی ــات فع صفح
ــات  ــدام از صفح ــر ک ــه ه ــوط ب ــال مرب ــران فع ــداد کارب ــم تع ــه می توانی ــن صفح ای

وب ســایت خــود را بــه دســت بیاوریــم.

 
)Events( رویدادها

رویدادهــا شــامل تمامــی تعامالتــی می شــود کــه وب ســایت شــما بــا ســایر 
ــد  ــزار مشــخص می کن ــن اب ــت. ای ــته اس ــی داش ــای ارتباط ــا کانال ه ــایت ها ی وب س
کــه تعامــالت شــما بــه چــه صورتــی بــوده و کــدام یــک از آنهــا بیشــترین امتیــاز و 
ــس  ــوگل آنالیتیک ــمت از گ ــن قس ــت. در ای ــرده اس ــذب ک ــما ج ــرای ش ــک را ب ترافی
دســته های مختلفــی از رویدادهــا بــه شــما گــزارش داده می شــود و می توانیــد 

ــد. ــا را ببینی ــدام از آنه ــه هــر ک ــوط ب ــال مرب ــران فع کارب

30

www.takbook.com

https://modireweb.com


گوگل آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید

www.modireweb.com

 

)Conversions( تبدیل ها
 نــرخ تبدیــل بــرای هــر کســب و کار اینترنتــی حیاتــی اســت و کســانی کــه بتواننــد در 
ایــن حــوزه آمــار باالیــی بــه ثبــت برســاند، موفقیــت آنهــا تضمیــن شــده اســت. برای 
بررســی نــرخ تبدیــل می توانیــد بــه صفحــه تبدیل هــا در بخــش اطالعــات لحظــه ای 
ــن  ــد. در ای ــت می کن ــر هدای ــر زی ــد تصوی ــه ای همانن ــه صفح ــما را ب ــه ش ــد ک بروی
ــه هــر کــدام از هدف گذاری هــای شــما منتشــر می شــود  ــوط ب صفحــه آمارهــای مرب

ــد. ــا را بررســی کنی ــزان موفقیــت آنه ــد می و می توانی
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اهداف  )Goals( چه هستند؟
 دلیــل مطــرح شــدن اهــداف  در ایــن قســمت از متــن بــه اســتفاده از آنهــا در نــرخ 
ــا  ــه م ــانس را ب ــن ش ــس ای ــوگل آنالیتیک ــزار گ ــبختانه اب ــردد. خوش ــل برمی گ تبدی
می دهــد کــه در مراحــل مختلــف اهدافــی بــرای وب ســایت خــود تعییــن کنیــم و بــا 
توجــه بــه آن وضعیــت وب ســایت خــود را تجزیــه و تحلیــل کنیــم. ایــن اهــداف در 
بخــش نــرخ تبدیــل بــه مــا کمــک می کنــد کــه آنالیزهــای دقیقــی داشــته باشــیم و 

نــرخ تبدیــل را بــا توجــه بــه هــر کــدام از آنهــا بــه دســت بیاوریــم.

)Audience( 2. مخاطبان
مخاطبــان و ترافیــک بــه عنــوان اصلی تریــن فاکتورهــای شــخصیت یــک وب ســایت 
در نظــر گرفتــه می شــود و بــه همیــن دلیــل ابزارهــای گــوگل ماننــد گــوگل وب مســتر 
ــت  ــان و وضعی ــی مخاطب ــر روی بررس ــود را ب ــز خ ــتر تمرک ــس بیش ــوگل آنالیتیک و گ
ــان در  ــش مخاطب ــم بخ ــس می توانی ــد. پ ــرار می دهن ــایت ها ق ــا در وب س ــار آنه رفت
ایــن ابــزار را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تحلیلــی معرفــی کنیــد. قســمت 
ــی  ــای مختلف ــز، دارای بخش ه ــوگل آنالی ــمت های گ ــایر قس ــد س ــان همانن مخاطب

ــر فهرســت شــده اند: ــه ترتیــب در زی ــه ب اســت ک

)Overview( مرور کلی
ــه  ــوید ک ــت می ش ــه هدای ــک صفح ــه ی ــه Overview ب ــر روی گزین ــک ب ــا کلی ب
اطالعاتــی در مــورد مخاطبــان و بازدیدکننــدگان وب ســایت شــما ارائــه می دهــد و مــا 

ــم. ــیم کرده ای ــر تقس ــر زی ــه دو تصوی ــی کار آن را ب ــرای راحت ب
 در بخــش باالیــی ایــن صفحــه آمــار کلــی حضــور کاربــران بــه ترتیــب روزهــای هفتــه 
نشــان داده شــده اســت کــه می توانیــد ایــن محــدوده را کمتــر یــا بیشــتر کنیــد تــا 
ببینیــد کــه رونــد جــذب ترافیــک در وب ســایت شــما بــه چــه صــورت بــوده اســت. در 
قســمت پاییــن یــک جــدول 8 خانــه ای آورده شــده اســت کــه اطالعــات آن در تصویــر 

زیــر نشــان داده شــده اســت.
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در بخــش اول تعــداد کاربــران کلــی وب ســایت آورده شــده و در کنــار آن تعــداد کاربران 
ــا  ــه ســوم می توانیــد تعــداد دوره هــا ی جدیــد مشــخص می شــود. همچنیــن در خان
سشــن هــای ثبــت شــده در ایــن مــدت را ببینیــد و اطالعــات تکمیلــی دیگــری در مورد 
زمــان میانگیــن هــر دوره، تعــداد بازدیــد صفحــات و همچنیــن نــرخ پــرش در کنــار 
آن وجــود دارد. در گوشــه ســمت راســت و در پاییــن تصویــر یــک نمــودار دایــره ای از 
نســبت کاربــران جدیــد بــه کاربــران برگشــتی را می بینیــد کــه در مــورد این وب ســایت 

تعــداد کاربــران جدیــد بیشــتر از کاربــران برگشــتی اســت.
ــک قســمت  ــه ی ــد، ب ــت دهی ــه ســمت پاییــن حرک ــوس خــود را ب ــر اســکرول م اگ
ــه  ــی در رابط ــمت اطالعات ــن قس ــت. در ای ــر اس ــر زی ــد تصوی ــه مانن ــه ب ــید ک می رس
ــان  ــا، زب ــران، سیســتم های مــورد اســتفاده آنه ــا وضعیــت جمعیــت شــناختی کارب ب
ــا داده  ــط آنه ــده توس ــه ش ــه کار گرفت ــتگاه ب ــن دس ــا و همچنی ــده آنه ــتفاده ش اس
می شــود کــه بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام از ایــن لینک هــا، بــه اطالعــات جزئی تــری 
ــه تمامــی ایــن اطالعــات در ســایر بخش هــای  ــد رســید. البت در مــورد آن هــا خواهی
ــم  ــا رس ــر و ب ــکل دقیق ت ــه ش ــه ب ــه در ادام ــت ک ــده اس ــس آورده ش ــوگل آنالیتیک گ

تصویــر بــه شــما نشــان خواهیــم داد.
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)Active Users( کاربران فعال
ــه  ــد ک ــا می گوی ــه م ــم اســت و ب ــاری بســیار مه ــران فعــال از لحــاظ آم بخــش کارب
تعــداد کاربــران فعــال در وب ســایت مــا در دوره زمانــی مشــخص شــده بــه چــه صورت 
اســت. بــا کلیــک بــر روی ایــن گزینــه بــه یــک صفحــه هماننــد تصویــر زیــر هدایــت 
خواهیــد شــد کــه گزینه هــای مختلفــی بــرای شــما فراهــم می کنــد. در بخــش بــاالی 
ایــن تصویــر، امــکان انتخــاب دوره هــای زمانــی 1 روزه، 7 روزه، 14 روزه و 28 روزه وجــود 

دارد.
در بخــش پاییــن ایــن نمــودار بــا اطالعات بیشــتری ســروکار خواهیم داشــت کــه درک 
مــا را از کاربــران فعــال بیشــتر می کنــد و می توانیــم بــرای اســتفاده از آن برنامه ریــزی 

ــته باشیم. داش
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)User Explorer( بررسی وضعیت کاربران
ــه  ــید و ب ــته باش ــود داش ــت خ ــران ثاب ــار کارب ــتی از رفت ــد درک درس ــر می خواهی اگ
ــه چــه صــورت اســت،  ــا در وب ســایت شــما ب ــد کــه حرکــت آنه شــکل دقیــق بدانی
بایــد از قســمت بررســی وضعیــت کاربــران اســتفاده کنیــد. همانطــور کــه در تصویــر 
زیــر می بینیــد، در ایــن قســمت بــه هرکــدام از کاربــران یــک آیــدی یــا کــد شناســایی 
ــات  ــه اطالع ــا، ب ــدام از آنه ــر ک ــر روی ه ــک ب ــا کلی ــد ب ــود و می توانی داده می ش
بیشــتری در مــورد آن هــا دســت یابیــد. البتــه اطالعــات موجــود در همیــن صفحــه 
ــا،  ــورد دوره ه ــی در م ــد اطالعات ــه می بینی ــور ک ــتند و همانط ــم هس ــیار مه ــز بس نی
مــدت زمــان میانگیــن هــر کــدام از دوره هــا، نــرخ پــرش کاربــر و مــواردی در رابطــه 

ــا درآمــد نیــز در ایــن قســمت آورده شــده اســت. ب

)Demographics( اطالعات جمعیت شناختی یا دموگرافیک
ــه بررســی دو فاکتــور ســن و  بخــش دموگرافیــک یــا اطالعــات جمعیــت شــناختی ب
ــرای  ــزار گــوگل آنالیتیکــس دو قســمت ب ــران می پــردازد. در اب جنســیت در بیــن کارب
بررســی ایــن دو فاکتــور در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه می توانیــد بــه کمــک آنهــا 
محــدوده ســنی کاربــران خــود را بــه همــراه جنســیت آنهــا بــه دســت بیاورید و ســعی 
کنیــد مطالبــی را بنویســید کــه مخاطبــان غالــب شــما عالقــه بیشــتری بــه آنهــا دارنــد. 
نحــوه عکس  العمــل جمعیــت کاربــران وب ســایت بــه مطالــب شــما تــا حــدود زیــادی 

می توانــد بــه پیــدا کــردن مســیر محتوایــی کمــک کنــد.
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)Interests( عالقه مندی ها
ــه بحث هایــی اختصــاص یافتــه اســت  ــا زمینه هــای مــورد عالقــه ب عالقه مندی هــا ی
کــه کاربــران بیشــترین آمــار بازدیــد را در آن بــه ثبــت می رســانند. فــرض بگیریــد کــه 
شــما در زمینــه آمــوزش گــوگل آنالیتیکــس مطلــب می نویســید، هــر کــدام از مطالــب 
مربــوط بــه ایــن حــوزه توســط کاربــران بیشــتر دیــده شــود، در صــدر فهرســت ارائــه 
شــده در ایــن قســمت قــرار می گیــرد و شــما می توانیــد مطالــب بعــدی خــود را بــه 
ایــن موضــوع اختصــاص دهیــد. در ایــن صــورت شــانس شــما بــرای جــذب ترافیــک، 

بیشــتر خواهــد شــد.

)Geo( اطالعات جغرافیایی
ــران از دو بخــش  ــی کارب ــات جغرافیای ــرای پوشــش دادن اطالع ــوگل آنالیتیکــس ب گ
مجــزا اســتفاده کــرده اســت کــه یــک بخــش آن بــه محل اقامــت آنهــا و بخشــی دیگر 
بــه زبــان مــورد اســتفاده آن هــا اختصــاص یافتــه اســت. همانطــور کــه در تصویــر زیــر 
ــوده،  ــه صــورت انگلیســی ب ــا ب ــان سیســتم آنه ــی کــه زب مشــاهده می شــود، کاربران
بیشــترین آمــار را بــه خــود اختصــاص دادنــد و بعــد از آن هــا کاربــران فارســی زبــان 

ــد را داشــته اند. بیشــترین آمــار بازدی

 

ــه Location آورده شــده  ــوط ب ــز در صفحــه مرب ــران نی  بررســی محــل اقامــت کارب
ــی  ــگ آب ــود و رن ــان داده می ش ــی نش ــه جغرافیای ــک نقش ــورت ی ــه ص ــه ب ــت ک اس
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پــر رنــگ نشــان دهنده تمرکــز کاربــران در ایــن محــل اســت. طبــق آمــار بــه دســت 
آمــده، بیشــتر کاربــران ثبــت شــده از ایــران هســتند.

 
)Behavior( 3. رفتار

قســمت رفتــار در همــه بخش هــای گــوگل آنالیتیــک اهمیــت دارد و از جهــات مختلفی 
ــه روزرســانی شــده،  ــردازد. نســخه ب ــران در وب ســایت می پ ــه بررســی حرکــت کارب ب
بخــش رفتــار را بــه دو حــوزه جداگانــه تقســیم کــرده اســت کــه یــک بخــش آن بــه 
مقایســه کاربــران جدیــد و بخشــی دیگــر بــه کاربــران برگشــتی می پــردازد. کاربــران 
ــار اول از وب ســایت مــا دیــدن  ــرای ب ــرادی هســتند کــه ب ــد )New Users( اف جدی
ــران بازگشــتی کســانی هســتند  ــا کارب ــت می رســانند. ام ــک سشــن ثب ــد و ی می کنن
کــه قبــالً از وب ســایت مــا بازدیــد داشــتند و اکنــون مجــددًا بــه ســراغ مطالــب مــا 
آمده انــد. در صفحــه مربــوط بــه ایــن قســمت، شــما بــا تصویــر زیــر مواجــه می شــوید 
کــه در آن اطالعاتــی در زمینــه مــدت میانگیــن دوره، نــرخ پــرش و تعــداد دوره هــای 

ــد. ــه دســت می آوری ثبــت شــده ب
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در بخــش تعامــل )Engagement( مســئله میــزان حضــور کاربــران در وب ســایت مــا 
ــر نشــان  ــن صفحــه در زی ــر ای ــان بررســی می شــود. تصوی ــی از زم ــه صــورت تابع ب
ــالً  ــد. مث ــد ببینی ــف را در آن می توانی ــی مختل ــای زمان ــه بازه ه ــت ک ــده اس داده ش
طبــق تصویــر زیــر، کاربرانــی کــه بــه مــدت 0 تــا 10 ثانیــه در وب ســایت مــا بوده انــد، 
ــد. ــد و 13 دوره متفــاوت را ثبــت کرده ان ــه خــود اختصــاص دادن بیشــترین آمــار را ب
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)Technology( تکنولوژی
ایــن قســمت از ابــزار گــوگل آنالیتیکــس بــه دو حــوزه مجــزا تقســیم شــده اســت. در 
واقــع نســخه های قدیمــی ایــن ابــزار ســعی کــرده بــود کــه کلیــه اطالعــات را در یــک 
قالــب کلــی ارائــه دهــد کــه در نســخه بــه روز رســانی شــده گــوگل آنالیــز می بینیــم 
کــه در دو صفحــه جــدا بــه بحــث تکنولــوژی می پــردازد. بخــش اول ایــن قســمت، 
ــد،  ــر می بینی ــر زی ــه در تصوی ــور ک ــردازد. همانط ــران می پ ــر کارب ــی مرورگ ــه بررس ب
کاربــران ممکــن اســت از مرورگرهایــی ماننــد کــروم، موزیــال، اینترنــت اکســپلورر یــا 
ــه آنهــا از لحــاظ تعــداد  ــوط ب ــه آمــار مرب ــد کــه کلی ــزار دیگــری اســتفاده کنن هــر اب

ــا در ایــن صفحــه نشــان داده می شــود. ــد و مــدت زمــان حضــور آنه بازدی

 

 امــا بخــش دوم قســمت تکنولــوژی بــه بررســی شــبکه اینترنتــی کاربــران می پــردازد. 
در واقــع، در ایــن بخــش شــما می توانیــد اطالعاتــی در مــورد ســرور اینترنــت کاربــران 
ــا را  ــداد آنه ــول دوره و تع ــد ط ــایت مانن ــا در وب س ــور آنه ــرایط حض ــراه ش ــه هم ب
مشــاهده کنیــد. حتــی اگــر در تنظیمــات گــوگل آنالیتیکــس خــود بــه مســئله درآمــد 
نیــز پرداختــه باشــید، در ایــن قســمت می توانیــد درآمــد بــه دســت آمــده از کاربــران 

در هــر قســمت از شــبکه را محاســبه کنیــد.
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)Mobile( موبایل

ــن  ــت و ای ــم اس ــا مه ــای آنه ــی ابزاره ــرای بررس ــران ب ــتگاه های کارب ــه دس مطالع
ــتر از  ــما بیش ــایت ش ــران وب س ــه کارب ــد ک ــود می آی ــه وج ــما ب ــرای ش ــدگاه ب دی
ــمت  ــل در قس ــش موبای ــه بخ ــه ب ــی ک ــد. زمان ــتفاده می کنن ــتگاه هایی اس ــه دس چ
ــه شــما  ــر ب ــر زی ــد تصوی ــک صفحــه مانن ــوگل آنالیتیکــس ی ــد، گ ــان می روی مخاطب
ــما  ــه ش ــا ب ــتگاه های آنه ــران و دس ــا کارب ــه ب ــی در رابط ــه در آن اطالعات ــد ک می ده
ــزار ممکــن بــرای تبلیغــات و معرفــی  می دهــد تــا از ایــن طریــق بتوانیــد بهتریــن اب

ــد. وب ســایت خــود در نظــر بگیری
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)User Flow( جریان کاربران
نمــودار جریــان کاربــران یکــی از بهتریــن ابزارهاییســت کــه می توانیــد مســیر حرکــت 
کاربــران و تعامــل آنهــا بــا محتــوای وب ســایت خــود را بررســی کنیــد. در ایــن قســمت 
ایــن فرصــت بــه شــما داده می شــود کــه در ابتــدا دســته بنــدی کاربــران بــر اســاس 
کشــورهای مختلــف را بببینــد و مشــاهده کنیــد کــه هــر کــدام از آنهــا بــه چــه صورتــی 
بــه ســراغ وب ســایت شــما آمده انــد. بــه عنــوان مثــال در تصویــر زیــر می بینیــد کــه 
کاربــران ایرانــی بیشــترین حجــم بازدیدکننــدگان ایــن وب ســایت را تشــکیل می دهنــد 
کــه ابتــدا بــه صفحــه اصلــی و از آنجــا بــه ســایر مطالــب وب ســایت حرکــت کرده انــد.

 
)Acquisition( 4. جذب

ــذب  ــف ج ــای مختل ــز روش ه ــی و آنالی ــه بررس ــا Acquisition ب ــذب ی ــمت ج قس
کاربــران بــرای وب ســایت می پــردازد. زمانــی کــه شــما قصــد جــذب ترافیــک را داشــته 
باشــید، ابزارهــای مختلفــی در اختیــار داریــد کــه هــر کــدام از آنهــا با یــک روش خاص 
و متفــاوت اجــرا می شــود. بــه عنــوان مثــال، روش تبلیغــات کلیکــی بــه پرداخــت پــول 
نیــاز دارد، ایــن در حالــی اســت کــه اســتفاده از تکنیک هــای ســئو باعــث بــاال رفتــن 

ترافیــک ارگانیــک وب ســایت شــده و هزینــه چندانــی بــرای دارنــده ســایت نــدارد.
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روش هــای دیگــری ماننــد اســتفاده از بــک لینــک و لینــک دهــی و همچنیــن پخــش 
کــردن آدرس اینترنتــی وب ســایت در شــبکه های اجتماعــی، روش هــای دیگری هســتند 
کــه بــرای جــذب کاربــر اســتفاده می شــود. بنابرایــن اگــر مــا بخواهیــم کارآمــد بــودن 
یکــی از ایــن روشــها را بررســی کنیــم، بایــد بــه ســراغ ابــزار Acquisition در گــوگل 
آنالیتیکــس برویــم تــا بتوانیــم ایــن آمارهــا را بــه شــکل دقیق تــر و موفــق بــه دســت 

بیاوریــم. زیــر الیه هــای اســتفاده شــده در ایــن ابــزار عبارتنــد از:

)Overview( مرورکلی
ــی  ــی معرف ــای قبل ــه در بخش ه ــمت هایی ک ــایر قس ــد س ــزار Overview همانن اب
ــران  ــه صــورت گروهــی در مــورد نحــوه جــذب کارب ــی و ب شــد، شــامل اطالعــات کل
اســت و شــما بــا دیــدن ایــن صفحــه بــه برخــی اطالعــات اولیــه و مقدماتــی در مــورد 
روش هــای جــذب بازدیــد کننــدگان می رســید. اگــر بــر روی ایــن صفحــه کلیــک کنیــد، 
ــن  ــپ ای ــمت چ ــت. در س ــر اس ــر زی ــد تصوی ــه همانن ــوید ک ــط آن می ش وارد محی
تصویــر شــما یــک نمــودار دایــره ای رو می بینیــد کــه میــزان جــذب ترافیــک مســتقیم 
ــه  ــم ک ــر، می بینی ــن تصوی ــه شــما نشــان می دهــد. در ای ــک را ب و جســتجوی ارگانی

میــزان جــذب مســتقیم بیشــتر از جــذب ارگانیــک هســت.
 در کنــار ایــن نمــودار، دو نمــودار دیگــر آورده شــده اســت کــه یکــی از آنهــا مربــوط بــه 
تعــداد کاربــران و نمــودار دیگــر مربــوط بــه نــرخ تبدیــل هــر کــدام از اهــداف ماســت. 
ــزار گــوگل آنالیتیکــس خــود هــدف  ــرای اب شــما اگــر در بخــش ادمیــن )Admin( ب
گــذاری کــرده باشــید، می توانیــد نــرخ تبدیــل آن را در نمــودار ســوم ببینیــد. البتــه در 
انتهــای متــن بــه بخــش ادمیــن و اطالعــات موجــود در آن نیــز اشــاره خواهیــم کــرد.
 در پاییــن ایــن نمودارهــا یــک جــدول دو ردیفــی می بینیــد کــه اطالعــات نمودارهــای 
بــاال را بــه صــورت عــددی نشــان می دهــد. در جــدول زیــر می بینیــم کــه ترافیک هــای 
مســتقیم بیشــتر هســتند و بــه همــان نســبت اطالعاتــی در مــورد دوره هــا، نــرخ پرش 

و مــوارد دیگــر ارائه شــده اســت.
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)All Traffic( تمام ترافیک
ــورد ترافیک هــای جــذب  ــی کامــل در م ــع اطالعات ــوان یــک منب ــه عن ــن بخــش ب ای
ــای  ــایت، راهکاره ــک وب س ــرای ی ــود. ب ــناخته می ش ــما ش ــایت ش ــده در وب س ش
مختلفــی بــرای جــذب کاربــر و تبدیــل آنهــا بــه مشــتری وجــود دارد کــه در بــاال بــه 
آنهــا اشــاره کردیــم. در قســمت All Traffic تمامــی ایــن مــوارد بــه صــورت جزئــی و 

دقیــق بررســی شــده و نتایــج آنهــا بــه صــورت مجــزا گــزارش شــده اســت.
ــذب  ــای ج ــته بندی روش ه ــت، دس ــخص اس ــز مش ــر نی ــر زی ــه در تصوی ــور ک همانط
ــک  ــوگل و ترافی ــک از گ ــک ارگانی ــتقیم، ترافی ــذب مس ــروه ج ــه گ ــه س ــران ب کارب
ارگانیــک از موتــور بینــگ نشــان داده شــده اســت. در قســمت های جلــوی آنهــا نیــز 
بــه اطالعاتــی در مــورد تعــداد کاربــران، کاربــران جدیــد، تعــداد دوره هــا، نــرخ پــرش 
ــن  ــه شــده اســت. در همی ــد، پرداخت ــر می بینی ــر زی ــه در تصوی ــی ک و ســایر اطالعات
قســمت، در یــک صفحــه اطالعاتــی در رابطــه بــا بازدیدهــای جــذب شــده از طریــق 

ــت. ــده اس ــه داده ش ــی، ارائ ــتجوهای ارجاع ــا و جس لینک ه
ــه هــم  ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــا کمــک قســمت All Traffic می ت ــه طــور خالصــه، ب ب
ــه ســازی  ــی سیســتم های ســئو و بهین ــک دهــی و هــم کارای ــی روش هــای لین کارای

وب ســایت را بررســی کــرد.
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)AdWords( ادوردز

ــتفاده  ــات PPC اس ــی و تبلیغ ــات کلیک ــه از تبلیغ ــانی ک ــرای کس ــمت ادوردز ب قس
ــن  ــد در ای ــا می توانن ــع آن ه ــت. در واق ــب اس ــده آل و مناس ــزار ای ــک اب ــد ی می کنن
ــت  ــود دس ــی خ ــای تبلیغات ــورد کمپین ه ــی در م ــی و جزئ ــات کل ــه اطالع ــه ب صفح
یابنــد و بــا توجــه بــه ایــن اطالعــات، رونــد تبلیغــات خــود را تغییــر دهنــد. در ایــن 
قســمت بررســی ها بــا توجــه بــه کمپین هــای تبلیغاتــی، کلمــات کلیــدی، عبارت هــای 
کلیــدی، و ســاعت تبلیغــات روزانــه انجــام می گیرنــد و نتایــج آنهــا در قالــب جــداول 

ــود. ــه می ش ــر عرض ــه کارب ــی ب مختلف
ــه  ــس ارائ ــوگل آنالیتیک ــزار گ ــه ادوردز در اب ــی از صفح ــای کل ــک نم ــر ی ــر زی تصوی
می دهــد و همانطــور کــه در آن مشــخص اســت اطالعاتــی در مــورد تعــداد کلیک هــا، 
ــا  ــه ب ــزارش می شــود. البت ــل گ ــن قبی ــواردی از ای ــرش م ــرخ پ ــران، ن هزینه هــا، کارب
ــت،  ــده اس ــتفاده نش ــوگل ادوردز اس ــزار گ ــایت از اب ــن وب س ــه در ای ــه اینک ــه ب توج
تمامــی اطالعــات ایــن تصویــر 0 هســتند؛ امــا اگــر شــما می خواهیــد در ایــن زمینــه 
فعالیــت داشــته باشــید، اطالعــات شــما بــه طــور کامــل در ایــن قســمت نشــان داده 

می شــود.
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)Search Console( کنسول جستجو
قســمت کنســول جســتجو بــرای کســانی کــه بــه عنــوان وب مســتر حرفــه ای فعالیــت 
ــن  ــه بی ــن امــکان را می دهــد ک ــا ای ــه آنه ــه شــده اســت و ب ــد در نظــر گرفت می کنن
ــی و  ــتر هماهنگ ــوگل وب مس ــس و گ ــوگل آنالیتیک ــده از گ ــت آم ــه دس ــات ب اطالع
ــن  ــد. در ای ــتفاده کن ــود اس ــرفت کار خ ــرای پیش ــا ب ــرده و از آنه ــاد ک ــت ایج مطابق
ــا از طریــق آن سیســتم  قســمت، شــما بــه یــک صفحــه ارجــاع داده خواهــد شــد ت
ــه  ــا ب ــات آنه ــد و از اطالع ــگ کنی ــز هماهن ــوگل آنالی ــا گ ــود را ب ــتر خ ــوگل وب مس گ
ــرود،  ــی در مــورد صفحــه ف ــن قســمت اطالعات ــد. ای صــورت همزمــان اســتفاده کنی
ــدی  ــارات کلی ــن عب ــری همچنی ــتگاه های کامپیوت ــایت، دس ــران وب س ــور کارب کش

ــود. ــما داده می ش ــه ش ــا ب ــط آنه ــده توس ــتفاده ش اس

)Social( شبکه های اجتماعی
در ایــن قســمت آنالیــز ارتبــاط وب ســایت مــا بــا شــبکه های اجتماعــی مختلــف انجــام 
می گیــرد. شــبکه های اجتماعــی در جــذب بازدیــد کننــده بســیار مهــم هســتند هرچــه 
توانایــی جــذب ترافیــک از ایــن طریــق باالتــر باشــد، مطمئنــًا تأثیــر بهتــری بــر کیفیت 
ــر روی ایــن قســمت کلیــک  ــی کــه ب و کارایــی وب ســایت مــا خواهــد داشــت. زمان
کنیــد، بــه یــک صفحــه هدایــت خواهیــد شــد کــه ســاختار آن هماننــد تصویــر زیــر 

اســت:
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در ایــن تصویــر می بینیــد کــه آمــار بازدید کننــده بــه دســت آمــده از طریــق شــبکه های 
اجتماعــی مختلــف بــه چــه صــورت اســت و هــر کــدام از آنهــا بــه انــدازه چنــد درصــد 
در جــذب ترافیــک تأثیــر داشــته اند. حتــی مــواردی ماننــد نــرخ تبدیــل و همچنیــن 
ــوزه داده  ــن ح ــز در ای ــی نی ــای ارجاع ــق لینک ه ــده از طری ــذب ش ــای ج ترافیک ه
می شــوند تــا شــما بتوانیــد آمــار دقیقــی از عملکــرد وب ســایت خــود داشــته باشــید.

)campigns( کمپین ها
اگــر از ابــزار گــوگل ادوردز و گــوگل آنالیتیکــس بــه صــورت همزمــان اســتفاده کنیــد، 
ــرکت  ــد و ش ــدا می کن ــت پی ــک اهمی ــذب ترافی ــی در ج ــای تبلیغات ــش کمپین ه نق
ــانی  ــخه به روز رس ــن در نس ــت. بنابرای ــرده اس ــی ب ــوع پ ــن موض ــه ای ــز ب ــوگل نی گ
شــده گــوگل آنالیــز، بخــش کمپین هــا بــه وجــود آمــده اســت تــا بتوانیــم وضعیــت 
کمپین هــای تبلیغاتــی خــود را بررســی کنیــم. زمانــی کــه بــر روی ایــن گزینــه کلیــک 

ــر ظاهــر می شــود: ــر زی ــد تصوی ــد، صفحــه ای همانن کنی
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در ایــن تصویــر تعــداد کاربــران جــذب شــده از طریــق هــر کمپیــن بــه صــورت مجــزا 
ــه  ــا ب ــه کمپین ه ــن آن، هم ــدول پایی ــود و در ج ــان داده می ش ــودار نش ــک نم در ی
صــورت یــک فهرســت کلــی داده می شــود. بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه در مــورد هــر 
کمپیــن وجــود دارد، خانه هــا و قســمت های ایــن جــدول پــر شــده و شــما می توانیــد 
ــه چــون مــا  ــد. البت ــه دســت بیاوری آمارهــای مــورد نظــر خــود را از ایــن قســمت ب
ــالً  ــم، عم ــتفاده می کنی ــود اس ــی خ ــای تبلیغات ــایت در کمپین ه ــن وب س ــر از ای کمت

آمارهــای بــه دســت آمــده در آن صفــر هســتند.

)Behavior( 5. رفتار
 گاهــی وب مســترها بــرای ســنجش و ارزیابــی وب ســایت خــود به نحــوه رفتــار کاربران 
ــاری  ــد از الگوهــای رفت ــد و ســعی می کنن ــط وب ســایت خــود رجــوع می کنن در محی
آنهــا بــرای بهبــود عملکــرد ســایت خــود اســتفاده کننــد. اگــر شــما نیــز از ایــن گــروه 
ــما  ــار ش ــده ای در اختی ــم و تعیین کنن ــات مه ــد اطالع ــار می توان ــش رفت هســتید، بخ
قــرار دهــد کــه بــه شــکل های مختلفــی می توانیــد آنهــا را تغییــر دهیــد و بــه عنــوان 
فاکتورهــای ارزیابــی اســتفاده کنیــد. بــا کلیــک بــر روی بخــش رفتــار، زیــر الیه هــای 

زیــر بــرای شــما بــاز می شــوند:
)Overview( مرور کلی

ــید،  ــرده باش ــه ک ــی را مطالع ــای قبل ــایر ابزاره ــورد س ــی در م ــرور کل ــش م ــر بخ اگ
طبیعتــًا می دانیــد کــه در ایــن صفحــه اطالعــات کلــی مربــوط بــه آن بخــش نشــان 
ــه  ــات ب ــد صفح ــار بازدی ــد، آم ــر می بینی ــر زی ــه در تصوی ــور ک ــود. همانط داده می ش
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صــورت یــک نمــودار نقطــه ای در بــاالی صفحــه نشــان داده شــده و در زیــر آن مواردی 
ماننــد بازدیــد صفحــات، بازدیدهــای منحصــر بــه فــرد ثبــت شــده، میانگیــن زمانــی 
هــر کــدام از صفحــات و همچنیــن باونــس ریــت آورده شــده اســت. در قســمت پایین 
نیــز تمامــی ایــن مــوارد بــه ترتیــب مطالــب گذاشــته شــده در ســایت، مشــخص و 

می توانیــد بــه عنــوان آمارهــای کلــی از آنهــا اســتفاده کنیــد.

 

)Behavior Flow( جریان رفتار
بــا کلیــک بــر روی ایــن قســمت، صفحــه ای هماننــد تصویــر زیــر بــرای شــما ظاهــر 
ــرای شــما آشــنا و جــذاب باشــند. ایــن  می شــود کــه احتمــاالً نوشــته های روی آن ب
قســمت را می تــوان زیباتریــن و شــکیل ترین بخــش گــوگل آنالیتیکــس معرفــی کــرد 
ــر شــما می توانیــد ببینیــد  ــی نیــز هســت. در ایــن تصوی کــه حــاوی اطالعــات جذاب

کــه نحــوه حضــور کاربــران در وب ســایت شــما بــه چــه صــورت اســت.
ــد را از صفحــه  ــار بازدی ــران بیشــترین آم ــن وب ســایت کارب ــال، در ای ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــده ب ــذب ش ــای ج ــار آن، ترافیک ه ــت. در کن ــی اس ــه طبیع ــته اند ک ــی داش اصل
ــه صفحــات  ــه از آنجــا ب ــد ک ــی دیگــر رفته ان ــه مطالب صــورت ارگانیــک و مســتقیم ب
ــزار شــما ایــن شــانس را خواهیــد  ــه کمــک ایــن اب دیگــر جابه جــا شــده اند. پــس ب
ــه صــورت  ــد و ب ــران را مشــخص کنی ــرای کارب داشــت کــه صفحــات جــذاب خــود ب

ــران خــود اطــالع داشــته باشــید. ــار کارب تقریبــی از رفت
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)Site Content( محتوای سایت

در اینجــا شــما بــا چهــار گزینــه مواجــه می شــوید کــه All Pages بــه عنــوان مهمترین 
ــمت های  ــم.  قس ــر آورده ای ــر آن را در زی ــا تصوی ــود و م ــرح می ش ــمت در آن مط قس
 Content Drilldown، Landing Pages، Exit Pages ــش ــه بخ ــامل س ــر ش دیگ
ــر  ــر ب ــاره دارد. اگ ــوا اش ــمت از محت ــک قس ــه ی ــا ب ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــوند ک می ش
ــرای شــما ظاهــر می شــود کــه  ــر ب روی قســمت All Pages کلیــک کنیــد نمــودار زی
صفحــات وب ســایت شــما بــه ترتیــب تعــداد بازدیــد کننــده و تعــداد بازدیــد از هــر 
صفحــه ردیــف شــدند. آمارهایــی ماننــد متوســط زمانــی مربــوط بــه هــر صفحــه و 
همچنیــن نــرخ باونــس ریــت هــر کــدام از آنهــا در ایــن نمــودار آورده شــده اســت.
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ــوید و  ــد وارد می ش ــه جدی ــک صفح ــه ی ــه Exit Pages ب ــر روی گزین ــک ب ــا کلی ب
آمــار صفحاتــی کــه موجــب خــروج کاربــران از وب ســایت شــما می شــوند را دریافــت 
می کنیــد. در بخــش Landing Pages اطالعــات مربــوط بــه صفحــه فــرود یــا محــل 
ورودی کاربــران را بــه دســت می آوریــد و می توانیــد تغییــرات دلخــواه خــود را در آن 
ایجــاد کنیــد. مــورد ســوم، یعنــی Content Drilldown بــه زیــر الیه هــای محتوایــی 
ــود  ــایت خ ــوای وب س ــود محت ــرای بهب ــا ب ــد از آنه ــد و می توانی ــاره دارن ــما اش ش

اســتفاده کنیــد.

)Site Speed( سرعت سایت
ــا جــذب  ــه نوعــی ب ــا بارگــذاری ســایت بســیار باالســت و ب ــود ی اهمیــت ســرعت ل
کاربــران و عکــس العمــل آن هــا نســبت بــه وب ســایت مــا گــره خــورده اســت. هرچــه 
ســرعت بارگــذاری یــک ســایت باالتــر باشــد، رضایــت کاربــران باالتــر بــوده و طبیعتــًا 
ــوگل آنالیتیکــس شــما  ــن قســمت از گ ــد. در ای ــز جــذب می کن ترافیــک بیشــتری نی
بــه یــک صفحــه دیگــر ارجــاع داده می شــوید کــه اطالعــات نشــان داده شــده در آن 

هماننــد تصویــر زیــر هســتند.
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 Avg. Page( ــه ــط صفح ــذاری متوس ــان بارگ ــد زم ــی مانن ــدول گزینه های ــن ج در ای
 Avg. Redirection( زمــان میانگیــن ریدایرکــت شــدن صفحــه ،))Load Time )sec
 Avg. Domain Lookup Time( زمــان متوســط پیــدا شــدن دامنــه ،))Time )sec
 Avg. Server Connection Time( متوســط زمانــی اتصــال بــه ســرور ،)))sec
sec(((، متوســط زمانــی پاســخ ســرور )Avg. Server Response Time )sec((، و 
متوســط زمانــی دانلــود )Avg. Page Download Time )sec(( در ایــن وب ســایت 
ــر باشــند، ســرعت  ــر و پایین ت ــًا هــر چــه ایــن آمارهــا کمت داده شــده اســت. طبیعت

ســایت مــورد نظــر باالتــر اســت.

 
)Site Search( جستجوی سایت

ــوگل  ــزار گ ــه اب ــایت ب ــی وب س ــتجوی داخل ــش جس ــال بخ ــرای اتص ــش ب ــن بخ ای
آنالیتیکــس در نظــر گرفتــه شــده اســت و در جریــان آن کلیــه آمارهــای مربــوط بــه 
جســتجوهای صــورت گرفتــه در وب ســایت شــما ارائــه می شــود. در واقــع وقتــی کــه 
ــن  ــر اســتفاده می شــود، ای ــک کارب ــی وب ســایت توســط ی بخــش جســتجوی داخل
اطالعــات توســط گــوگل آنالیــز گــردآوری شــده و در قالــب نمــوداری هماننــد تصویــر 
ــاال کــه بــه صــورت یــک خــط راســت اســت،  ــه مــا ارائــه می دهــد. نمــودار ب زیــر ب
تعــداد دوره هــای ثبــت شــده در طــول هــر جســتجو را نشــان می دهنــد و در پاییــن، 

ــده اند. ــی ش ــر معرف ــر و دقیق ت ــکل جزئی ت ــه ش ــات ب ــن اطالع ای
ــا هــر جســتجو )Sessions with Search(، زمــان  تعــداد دوره هــای ثبــت شــده ب
کلــی مربــوط بــه جســتجوها )Total Unique Searches(، نتایــج و بازدیــد صفحات 
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مربــوط بــه هــر جســتجو )Results Pageviews / Search(، جســتجوهای خروجــی 
)% Search Exits( و مــواردی از ایــن قبیــل در ایــن جــدول آمــده اســت کــه اهمیــت 

بخــش جســتجوی داخلــی وب ســایت شــما را نشــان می دهــد.

)Events( رویدادها
در مطالــب بــاال عنــوان شــد کــه رویدادهــا بــه عنــوان تعامــالت وب ســایت بــا ســایر 
وب ســایت ها و رســانه ها در نظــر گرفتــه می شــود و معمــوالً شــامل اتفاقاتــی 
می شــوند کــه در جــذب ترافیــک تأثیرگــذار هســتند. بــا کلیــک بــر روی ایــن قســمت، 
بــه صفحــه ای هماننــد تصویــر زیــر هدایــت می شــوید کــه آمارهــای مربــوط بــه آن 

بــه تفکیــک آورده شــده اســت.
ایــن آمارهــا شــامل زیــر الیه هــای دیگــری نیــز می شــوند کــه بــا کلیــک بــر روی آن هــا 
می توانیــد اطالعــات جزئی تــری بــه دســت بیاوریــد. در اینجــا آمارهایــی مربــوط بــه 
کلیــه رویدادهــای انجــام گرفتــه )Total Events(، رویدادهــای خــاص و منحصــر بــه 
فــرد )Unique Events(، ارزش هــر کــدام از ایــن رویدادهــا )Event Value(، میــزان 
دوره )Sessions( جــذب شــده در هــر کــدام از آنهــا و اطالعــات تکمیلــی دیگــری نیــز 

آورده می شــود کــه بــرای افــراد حرفــه ای مناســب هســتند.
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)Conversions( 6. تبدیل ها
ــن  ــور تعیی ــک فاکت ــوان ی ــه عن ــل ب ــرخ تبدی ــتند و ن ــم هس ــه مه ــا همیش تبدیل ه
کننــده در عملکــرد وب مســتر در نظــر گرفتــه می شــود. در واقــع یــک وب مســتر بایــد 
بتوانــد شــرایطی ایجــاد کنــد کــه بازدیــد کننــدگان و کاربــران را بــه مشــتری ثابــت 
یــک ســایت یــا یــک کســب و کار آنالیــن تبدیــل شــوند. بنابرایــن بــه همــان انــدازه 
ــاز  ــرای امتی ــار ب ــرای وب مســترها مهــم اســت، یــک معی ــزار Conversions ب کــه اب
ــه کار  ــد نهایــت تــالش خــود را ب ــز هســت و بای ــا نی دهــی و ســنجش عملکــرد آنه
گیرنــد تــا بهتریــن آمــار ممکــن در ایــن قســمت بــه ثبــت برســانند. بخش هــای بــه 

ــر هســتند: ــه صــورت زی ــا ب ــه در قســمت تبدیل ه کار رفت

)Goals( اهداف
ــه در آن  ــد می شــوید ک ــر روی قســمت اهــداف، وارد یــک صفحــه جدی ــک ب ــا کلی ب
آمارهــا و اطالعــات مربــوط بــه اهــداف شــما نشــان داده شــده اســت. ایــن صفحــه 
کــه هماننــد تصویــر زیــر اســت، بــر اســاس اهــداف مختلــف تغییــر می کنــد. در واقــع 
شــما ممکــن اســت یــک یــا چنــد هــدف بــرای خــود تعییــن کــرده باشــید و در ایــن 
صفحــه بــر روی یکــی از آنهــا کلیــک کــرده و آمــار مربــوط بــه آن را دریافــت می کنیــد. 
ــل در آن و  ــرخ تبدی ایــن آمــار شــامل ارزش هــدف، رقابــت در هــدف مــورد نظــر، ن
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ســایر مــوارد مربــوط بــه آن اســت کــه ابــزاری نســبتًا پیچیــده و گیــج کننــده اســت. 
اگــر وب مســتر حرفــه ای نیســتید، توصیــه مــا ایــن اســت کــه از ایــن ابــزار اســتفاده 
نکنیــد و بــه همــان آمارهــای کلــی گــوگل آنالیتیکــس بســنده کنیــد. امــا اگر احســاس 
ــور  ــه ط ــدی ب ــب بع ــد، در مطال ــاز داری ــمت نی ــن قس ــوزش ای ــه آم ــه ب ــد ک می کنی

تخصصــی بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت کــه می توانیــد مطالــب مــا را دنبــال کنیــد.

 
)E-Commerce( فروش آنالین

ــود  ــا بهب ــر روی عملکــرد ســایت ی ــر ب ــی از لحــاظ تأثی ایــن قســمتها اهمیــت چندان
شــرایط آن نــدارد و تنهــا می تــوان بــه عنــوان اطالعــات آمــاری از آنهــا اســتفاده کــرد. 
ــرخ دالر  ــه ن ــا توجــه ب ــروش خــود را ب ــار ف ــد آم ــن قســمت شــما بای ــع در ای در واق
در اختیــار گــوگل آنالیتیکــس قــرار دهیــد و آن هــا ایــن آمــار را بــا توجــه بــه تعــداد 
ــده در  ــان داده ش ــودار نش ــورت نم ــه ص ــی ب ــج نهای ــد. نتای ــی می کنن ــران بررس کارب
ــه  ــن و ب ــه طــور میانگی ــا آمارهــای خــود را ب ــه شــما داده می شــود ت ــر ب ــر زی تصوی

طــور اختصاصــی داشــته باشــید.
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)Multi-Channel Funnels( مسیرهای چند کاناله
اگــر دوســت داریــد کــه رونــد تبدیــل شــدن بازدیدکننــدگان و کاربــران بــه مشــتری 
ــد. در  ــتفاده کنی ــیر اس ــن مس ــد از ای ــد می توانی ــود را بدانی ــایت خ ــت در وب س ثاب
حقیقــت زمانــی کــه شــما گــوگل آنالیتیــک را بــه طــور کامــل تنظیــم کــرده باشــید و 
ــه شــما  ــف اهــداف خــود را تعریــف کــرده باشــید، در اینجــا ب در قســمت های مختل
نشــان داده می شــود کــه ایــن هــدف چگونــه بــه انجــام رســیده اســت. بــه عنــوان 
ــتری  ــه مش ــود را ب ــدگان خ ــه بازدیدکنن ــد ک ــزی کرده ای ــه ری ــما برنام ــر ش ــال، اگ مث
ــن  ــد، در ای ــود آورده ای ــه وج ــن کار ب ــرای ای ــی ب ــیرهای مختلف ــد و مس ــل کنی تبدی
هــدف بــه شــما نشــان داده می شــود کــه ایــن کاربــر از چــه مســیرهایی بــه ســایت 
ــه مشــتری ثابــت شــما  شــما وارد شــده اســت و در نهایــت تحــت چــه شــرایطی ب

تبدیــل شــده اســت.

)Attribution( اختصاص
اســم ایــن بخــش بــه طــور کامــل بــا وظیفــه آن در ارتبــاط اســت و بــه نوعــی نشــان 
ــذار  ــا تأثیرگ ــد کننده ه ــذب بازدی ــدازه در ج ــه ان ــا در چ ــای م ــه کانال ه ــد ک می ده
بوده انــد. در حقیقــت، در ایــن ابــزار بررســی کانال هــا بــه طــور کامــل انجــام می گیــرد 
و آمــار هــر کــدام از آنهــا طبــق تعــداد کاربــران، میــزان باونــس ریــت، تعــداد دوره ها و 
همچنیــن زمــان میانگیــن هــر کــدام از دوره هــا بــه وب مســتر داده می شــود. بنابرایــن 
مــا می توانیــم اهمیــت کانال هــا را بــه یــک یــا چنــد مــورد اختصــاص دهیــم و بــه 
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طــور دقیــق ببینیــم کــه هــر کــدام از آنهــا چــه تاثیــری بــر تعــداد بازدیدکننده هــای 
ــته اند. ــا داش م

ــه خاطــر داشــته  ــد ب ــه بای ــوگل آنالیتیکــس ک ــم در مــورد گ ــه مه ــد نکت  چن
ــید باش

اگــر ایــن مطلــب را بــه طــور کامــل مطالعــه کــرده باشــید، احتمــاالً بــه ایــن نتیجــه 
می رســید کــه گــوگل آنالیــز یــک ابــزار بســیار قــوی و کارآمــد اســت کــه اطالعــات آن 
مشــخص و قابــل اســتفاده هســتند. در واقــع اگــر یــک وب مســتر بــه انــدازه کافــی 
هنــر اســتفاده از ایــن ابــزار را داشــته باشــد، مدیریــت قوی تــری بــر روی وب ســایت 
خــود خواهــد داشــت و مســیر حرکــت آن را ســاده تر می کنــد. امــا هــر وب مســتری 

بایــد چنــد نکتــه مهــم زیــر را بــه خاطــر داشــته باشــد تــا موفــق باشــد:

هیچ وقت از یک اکانت برای دو وب سایت استفاده نکنید
ــه از  ــت ک ــن اس ــد، ای ــام می دهن ــترها انج ــوالً وب مس ــه معم ــتباهاتی ک ــی از اش یک
یــک اکانــت گــوگل آنالیتیکــس بــرای دو یــا چنــد وب ســایت اســتفاده می کننــد. ایــن 
ــود را  ــرعت کار خ ــد س ــد و می خواهن ــرج می دهن ــه خ ــی ب ــالح زرنگ ــه اصط ــراد ب اف
بــاال ببرنــد. حتــی در بخــش help گــوگل آنالیــز هــم بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده و از 
کاربــران خواســته شــده اســت کــه تنهــا یــک ایمیــل و یــک وب ســایت را ثبــت کننــد.  
ــرای  ــی ب ــزار وجــود دارد و محدودیت ــن اب ــد وب ســایت در ای ــت چن ــه امــکان ثب البت
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــر بگیری ــد در نظ ــه بای ــه ای ک ــا نکت ــت، ام ــده اس ــن نش آن تعیی
ــزار وجــود دارد. پــس امــکان دارد  امــکان تداخــل اطالعــات وب ســایت ها در ایــن اب
کــه فاکتورهایــی ماننــد تعــداد بازدیدهــا، نــرخ باونــس ریــت، تعــداد سشــن هــا و 
مــواردی از ایــن قبیــل دچــار مشــکل شــوند و نتوانیــد از اطالعاتــی دقیــق اســتفاده 
کنیــد. توصیــه مــا ایــن اســت کــه اگــر وب مســتر چنــد ســایت هســتید، بــرای هــر 
کــدام از آنهــا یــک ایمیــل ثبــت کنیــد و بــه صــورت جداگانــه آنهــا را تجزیــه و تحلیــل 

کنیــد.
از روشهای ثبت نام گوگل آنالیتیکس تنها یک مورد را انجام دهید

ــد روش پرداختیــم  ــه معرفــی چن ــام گــوگل آنالیتیکــس ب در بخــش آمــوزش ثبــت ن
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کــه انتخــاب بیــن آنهــا بــه دسترســی شــما بــه امکانــات مختلــف و همچنیــن تجربــه 
قبلــی شــما برمی گــردد. نکتــه ای کــه شــما بــه عنــوان یــک وب مســتر بایــد بــه خاطــر 
داشــته باشــید ایــن اســت کــه نمی توانیــد بــه صــورت همزمــان از دو روش اســتفاده 
ــاد  ــا را ی ــه آنه ــه هم ــد ک ــر مایلی ــواردی دیگ ــا م ــوزش ی ــرای آم ــر ب ــی اگ ــد. حت کنی
بگیریــد، بایــد ابتــدا ثبــت نــام قبلــی خــود را از بیــن ببریــد و مجــددًا از ابتــدا ثبــت 

نــام کنیــد.
گــوگل آنالیــز بــرای بررســی کلمــات کلیــدی مناســب نیســت و بایــد از کنســول ســرچ 

گــوگل اســتفاده شــود
 اگــر توجــه کــرده باشــید، در ایــن آمــوزش تنهــا چنــد بــار محــدود بــه کلمــات کلیــدی 
اشــاره کردیــم و معمــوالً در آموزش هــا بــه آن اشــاره نمی شــود. ایــن در حالــی اســت 
کــه کلمــات کلیــدی و کلیــد واژه هــای کانونــی بــه عنــوان اصــل و پایــه آنالیــز در نظــر 
گرفتــه می شــوند و یــک وب مســتر بایــد اطالعاتــی دقیــق در مــورد آنهــا داشــته باشــد. 
ــوزه  ــن ح ــس در ای ــوگل آنالیتیک ــه گ ــدم ک ــن معتق ــناس، م ــک کارش ــوان ی ــه عن ب
ضعــف دارد و بایــد بــا اســتفاده از ابزارهــای دیگــر، ایــن ضعــف پوشــش داده شــود. 
بهتریــن ابــزار ممکــن ســرچ کنســول اســت کــه بــرای کار بــر روی کلمــات و عبــارات 
ــن دو  ــن ای ــاال بی ــوزش ب ــق آم ــد طب ــی می توانی ــت. حت ــده اس ــی ش ــدی طراح کلی
ابــزار هماهنگــی ایجــاد کنیــد تــا از توانایــی آنهــا بــه صــورت همزمــان بهــره ببریــد.

ــاوت  ــدی متف ــراد مبت ــرای اف ــه ای و ب ــراد حرف ــرای اف ــس ب ــوگل آنالیتیک ــوزش گ آم
اســت

ایــن بنــد را بــه عنــوان یــک دفاعیــه از مــا قبــول کنیــد. احتمــاالً برخــی از وب مســتر 
هــای حرفــه ای در انتهــا از مــا انتقــاد کننــد کــه در برخــی جاهــای متــن چنــدان وارد 
جزئیــات دقیــق نشــده ایم. اوالً مــا در گــروه مدیــر وب نهایــت تــالش خــود را بــه کار 
می گیریــم تــا آموزشــی جامــع و بــه دور از هرگونــه اشــتباه ارائــه دهیــم. در ضمــن ایــن 
نکتــه را بــه خاطــر داشــته باشــید کــه آمــوزش گــوگل آنالیتیکــس بــرای افــراد مبتــدی 
بــا آمــوزش آن بــرای افــراد حرفــه ای متفــاوت اســت و حتــی مبانــی آموزشــی آنهــا نیز 
ــری  ــر و جزئی ت ــات دقیق ت ــه اطالع ــتید و ب ــه ای هس ــر حرف ــس اگ ــد. پ ــرق می کن ف
ــه آموزش هــای  ــا  مطالــب بعــدی خــود را ب ــا مــا در تمــاس باشــید ت نیــاز داریــد، ب

شــما اختصــاص دهیــم.
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