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 کند؟چیست و چگونه به افزایش فروش سایت کمک می A/B تست 

یکی از دالیل موفقیت یک کسب و کار )چه آنالین و چه آفالین( رفتارشناسی مخاطبان و آشنایی یا ترجیحات و  نگارنده،از نظر 

تر ی آنها شاید به مراتب مهمعالیق آنهاست. به عنوان یک فروشنده، داشتن یک کاال یا خدمات کافی نیست، بلکه نحوه عرضه

ی طوالنی ندارد، ینگ و عرضه محصوالت/خدمات اینترنتی در ایران سابقهباشد. همچنین، از آنجایی که مبحث دیجیتال مارکت

شود زیرا هیچ الگوی ثابت )یا منطقی!( برای مخاطبان بسیاری از کسب و کارها وجود اهمیت رفتارشناسی مخاطبان دو چندان می

 !A/B  ندارد. مقاله امروز هم درباره همین موضوعِ رفتارشناسی مخاطبان است. یعنی تست

سایت یا اپلیکیشن خود انتخاب کنید. در حقیقت، کند تا بهترین رابط و تجربه کاربری را برای وببه شما کمک میA/B  تست

کنید با شناخت رفتار مخاطب، بهترین تجربه کاربری را به او ارائه دهید. مطمئن باشید در دنیای شما سعی می A/b در تست

 :توان این جمله را در یک کالم خالصه کردربری موفق به معنی فروش و سود بیشتر است. میدیجیتال مارکتینگ، ارائه تجربه کا

 !به همین سادگی .مشتری به کاربر تبدیل

کنم به خواندن مقاله ادامه دهید تا با این مفهوم به خوشتان آمده است، پیشنهاد می A/B خب، اگر تا اینجا از مفهوم کلیِ تست

 (شود نوشت؟!)درست است که قول دادم مقدمه ننویسم، اما مگر بدون مقدمه هم میطور کامل آشنا شوید 

 

 چیست؟ A/B تست

توانید شود( روشی است که با آن مینیز شناخته می Listing Bucket و  Testing Spliting های که با عنوان  A/Bتست

ها عملکرد شاید بپرسید چرا؟ برای آنکه بدانید کدام یک از نسخهسایت یا اپلیکیشن را با یکدیگر مقایسه کنید. دو نسخه از یک وب

 .بهتری دارند

 



 

   
2 

A
/B

 T
e

st
in

g
کار شماست که وتبلیغاتی و بازاریابی آنالین برای کسب العاده جهت تعیین بهترین استراتژیروشی فوق A/B در حقیقت، تست 

شود که در یک نسخه یک صفحه وب سایت ایجاد میی حاالتِ مختلف بنا شده است. در این روش، دو نسخه از ی مقایسهبر پایه

قرار داده شده است. سپس این صفحات، در یک بازه زمانی  B ی دیگر به شکلو در نسخه A عنصر مورد آزمایش به شکل

 حهبه این معنی که یک کاربر ممکن است صف شودروز( به صورت تصادفی به کاربران نمایش داده می 10تا  3معین )معموالً بین 

A و کاربر دیگری صفحه B توانید ی عملکرد کلی هر دو نسخه میدر نهایت، با مقایسه. را به صورت همزمان مشاهده کنند

 .ای طراحی کنید تا باالترین نرخ تبدیل کاربر به مشتری را دریافت نماییدسایت را به گونهنسخه نهایی وب

بیشترین کلیک را دریافت  A تان در مکانخواهید بدانید بنر تبلیغاتیمی سایتی خبری دارید وبه عنوان مثال، تصور کنید وب

و در دومی   A توانید در اولی بنر را در مکانی مختلف از آن صفحه، میدر این شرایط با تهیه دو نسخه.  B کند یا در مکانمی

خواهید توانست پاسخ  A/B استفاده از ابزارهای تستقرار دهید. سپس، با تعیین یک بازه زمانی مناسب و با  B بنر را در مکان

 .سوال خود را پیدا کنید

 

 

 

 کاالیی شما از باید مشتریان حتماً که نیست این منظورمان کنیم،می صحبت مشتری به کاربر تبدیل از که زمانی باشید داشته توجه

 .کنیدمی خود سایت در عمل یک انجام به وادار را کاربر شما که است معنی این به مشتری به کاربر تبدیل کنند. خریداری را

 .مطمئناً هر وب سایتی که در اینترنت وجود دارد با یک هدف خاص راه اندازی شده است

سایت خبری کنندگان، اجناسِ موجود در آن را خریداری کنند، یک وبخواهد که مراجعهبرای مثال یک فروشگاه اینترنتی می

شان به های خدماتی توقع دارند که بازدیدکنندگانندگانش بر روی بنرهای تبلیغاتی موجود کلیک کنند یا سایتخواهد که خوانمی
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 کاربران توانستید که زمان هرشان را آزمایش کنند و در صورت رضایت، آن را خریداری کنند. بنابراین صورت رایگان خدمات 

 انجام موفقیت با مشتری به کاربر تبدیل عملیات که است معنی این به دهند، انجام را خواهیدمی که کاری کنید وادار را تانسایت

 .توانید مشتریان را وادار به عمل کنیدشود، تا شما بدانید چگونه میدقیقاً به همین دلیل انجام می  A/Bتست .است شده

آورد. های بازاریابی شما به وجود میاریِ فعالیتریزی شده، تغییرات بزرگی را در میزان اثرگذکه به خوبی برنامه A/B یک تست

بندی نتایج حاصل از آن، به وضوح و جمع A/B جزء عناصر موثر بر افزایش نرخ تبدیل با استفاده از تستبهتعیین و بررسی جزء

 .کندتر میهای بازاریابی شما را سودآورتر و موفقفعالیت

 

 استفاده کنید؟ A/B چرا باید از تست

سایت خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید. درست است که به دست دهد تا ترافیک وببه شما اجازه می A/B تست

نرخ سود . بر است، اما هزینه افزایش نرخ تبدیل کاربر به مشتری به این روش، مطمئناً ناچیز استآوردن ترافیک پولی بسیار هزینه

سایت اند رقمی خیره کننده باشد زیرا حتی تغییرات کوچک بر روی صفحه فرود یا وبتومی A/B حاصل از تست بازگشت سرمایه

 .تواند به افزایش سرنخ، فروش و سود حاصل از آن منجر شودمی
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سایت یا اپلیکیشن خود، تجربه ریزی شده بر روی وبدهد تا با ایجاد تغییرات برنامهها یا اشخاص اجازه میبه شرکت A/B تست 

 ذهن در را جدیدی فرضیات های مرتبط با آن را جمع آوری کنند. این کارکاربری را برای بازدیدکنندگان بهبود بخشند و داده

 مخاطبانشان رفتار روی بر شانسایتوب هایالمان از برخی چرا بدانند دهدمی اجازه آنها به و آوردمی وجود به هاسایتوب صاحبان

دهد تا فرضیات خود را محک بزنید )شاید تصورات شما درباره تجربه به شما اجازه می A/B تست ترتیب، نای به. گذاردمی تاثیر

 .تان نادرست باشد!(کاربری سایت

تواند به صورت مداوم، جهت بهبود تجربه کاربری و افزایش نرخ تبدیل کاربر به مشتری در طوالنی مدت، انجام می A/B تست

 های فروش خود را از طریق ایجاد یکفعال در حوزه تکنولوژی شاید بخواهد کیفیت سرنخ B2B شرکتشود. برای مثال یک 

Landing Page افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف، تیم بازاریابی این شرکت باید از طریق آزمون A/B  ،عناوین صفحه

 .اصر دیگر صفحه را تغییر دهدهای فراخوان عمل و عنهای ثبت نام، دکمهتصاویر به کار رفته، فرم

های صفحه فرود به صورت تکی به شما کمک خواهد کرد تا رفتار کاربران سایت را با دقت بیشتری بررسی کنید و از تغییر المان

های جمع آوری شده، آن توانید بر اساس دادهمیزان اثرگذاری هر تغییر مطلع شوید. پس از اعمال تغییرات به صورت تکی، می

 .اند را بر روی صفحه فرود خود اعمال کنیدییراتی که بازدهی بیشتری داشتهتغ

دهد تا تجربه کاربر را برای به دست آوردن نتیجه مطلوب تغییر دهید به شما اجازه می A/B این روش از اعمال تغییرات در تست

 .تر برداریدهای تبلیغاتی را محکمهای موفقیت خود در کمپینو گام

کند یا کدام های سایت کلیک بیشتری را دریافت میها خواهند دانست که کدام یک از نسخهسایتها، مدیران وبداده با بررسی

به درستی صورت بگیرد،  A/B ها توانسته است بازدیدکنندگان بیشتری را به مشتری تبدیل کند. همچنین، اگر تستیک از نسخه

 .یابدکاهش میهای بازاریابی و تبلیغات یک کمپین هزینه

 

 

 

 

 

 



 

   
5 

A
/B

 T
e

st
in

g
 به چه شکل است؟ A/B طراحی تست 

خواهید آزمایش ریزی کنید، ابتدا الزم است بدانید دقیقاً چه چیزی را میبرنامه A/B که قصد دارید برای انجام یک تستزمانی

 سایت خود انجام دهید یا بیرون از آن؟خواهید این آزمایش را در وبکنید. آیا می

توانند به فروش مرتبط باشند، فکر کنید و هایی از سایت که میاگر قرار است این آزمایش درون سایت انجام شود، به تمام قسمت

توان به مواردی نظیر یک های خارج از سایت میشان تمایل دارید را مشخص کنید. در مورد تستهایی که به آزمایشسپس اِلِمان

ای که توانید درباره میزان هزینهتر میکه بدانید کدام آگهی شما موثرتر خواهد بود راحتکرد. زمانیاشاره  آگهییا  فروش ایمیل

 .قرار است برای آن صرف کنید، تصمیم بگیرید

طور دو نسخه متفاوت از یک ایمیل را به A/B ها نیز صادق است. به این صورت که برای انجام تستاین موضوع درباره ایمیل

کنید. در صورتی که شاهد عملکرد بهتر ای از مخاطبین و به نسبت مساوی )با یک انتخاب اتفاقی( ارسال میای دستههمزمان بر

 .توانید همان نسخه را به عنوان ایمیل اصلی برای تمام مخاطبین ارسال کنیدها بودید مییکی از نسخه

 :شودجام میبه صورت زیر ان A/B به طور کلی، مراحل طرح فریم ورک برای تست

سازی در اختیارتان قرار هایی را برای شروع بهینهمعموالً داده  A/Bیا ابزارهای تست گوگل آنالیز :داده آوریجمع .1

کنند تا از صفحات و نقاط پربازدید سایت خود شروع کنید. این کار به شما کمک دهد. این اطالعات به شما کمک میمی

جمع آوری کنید. پس از جمع آوری اطالعات، به دنبال صفحاتی باشید که نرخ تبدیل پائینی تر ها را سریعکند تا دادهمی

 .شان قابل بهبود استدارند یا رتبه

اهدافی که در تبدیل کاربر به مشتری دارید، معیارهایی هستند که از آنها برای تعیین موفقیت نسخه اصلی  :اهداف تعیین .2

 یک خریدگرفته تا  دکمه یک روی بر کلیکتوانند هر چیزی باشند از کنید. اهداف شما مییا دوم سایت استفاده می

 !نام ثبت فرم پرکردنیا  محصول

مطرح کنید.   A/Bهایی را درباره تستتوانید تئوریتان را شناسایی کردید میاهداف زمانی که :فرضیات و تئوری طرح .3

هایی که باید بگویند چرا نسخه جدید نسبت به نسخه فعلی بازدهی بهتری دارد. زمانی که توانستید فهرستی از تئوری

 .یدنظریات خود تهبه کنید، آنها را به اساس میزان اهمیت و سختی اجرایشان مرتب کن

سایت یا اپلیکیشن خود اعمال کنید. این در این مرحله باید تغییرات دلخواه را بر روی اِلِمانی از وب :جدید نسخه ساخت .4

سایت باشد.  Navigation های سایت یا مخفی کردن ابزارتواند تغییر رنگ یک دکمه، تغییر ترتیب المانتغییر می

 .شان را بررسی کنیدثبت کنید تا اثرگذاری کنم نتایج حاصل از تغییرات راپیشنهاد می
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تغییرات خود را انجام دهید و منتظر نتایج بمانید. در این مرحله، بازدیدکنندگان سایت )یا اپلیکیشن( یکی از  :آزمایش .5 

ازه تان باید اندکنند. تجربه آنها از کار کردن با نسخه جدید سایتهای سایت شما را به صورت تصادفی مشاهده مینسخه

 .گیری، محاسبه و با عملکرد نسخه پیشین مقایسه شود

های به دست آمده است. ابزارهای به پایان رسید، زمان بررسی و تحلیلِ داده  A/Bزمانی که آزمایش :نتایج تحلیل .6

دهند. این ها را در اختیار شما قرار توانند این دادهیا ابزار گوگل آنالیز می (Optimzely) مانند  A/Bاختصاصی تست

 .دهندها تفاوت عملکرد کاربران در هر نسخه را به شما نشان میداده

 

 

 

 توانید نسخه اول را امروز و نسخهتوجه داشته باشید، آزمایش هر متغیر در هر نسخه باید به صورت همزمان اجرا شود. شما نمی

ها به صورت همزمان ین دو روز را ثابت نگه دارید. اگر آزمایشتوانید سایر متغیرهای موجود بین ادوم را فردا تست کنید زیرا نمی

اجرا نشوند، نخواهید دانست که نتایج به دست آمده بر اساس معیارها و متغیرهای مد نظرتان بوده یا اینکه عوامل دیگری بر نتایج 

 .انداثر گذاشته
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 :آزمایش کرد A/B توان با تستمواردی که می 

آزمایش کرد. به عبارت دیگر، هر قسمتی  A/B متغیرهای موجود در یک صفحه یا اپلیکیشن را با تستشاید بتوان گفت تمامی 

توان به ترین موارد آزمایش شده میقابل سنجش است. از رایج A/B از سایت که بر روی رفتار کاربر تاثیر بگذارد از طریق تست

 :فهرست زیر اشاره کرد

 عنوان صفحه .1

 زیر تیترها .2

 وضیحاتپاراگراف ت .3

 نظرات مشتریان .4

 متن دکمه فراخوان به عمل .5

 دکمه فراخوان به عمل .6

 هالینک .7

 تصاویر .8

 محتوای موجود در صفحه .9

 های اجتماعیهای مرتبط با شبکهدکمه .10

 های مختلفریپرتازهای خبری در رسانه .11

 ها و افتخاراتگواهینامه .12
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موثر و مفید باشد. نکته قابل توجه این است که حتماً دقت  تواندها نیز میانگیز و تخفیفبرای پیشنهادات شگفت A/B تست 

 .ی ثابت هدایت شودی مشخص همواره به یک نسخهکنید یک بازدیدکننده

هستید، دقت کنید که  B و ارائه کوپن تخفیف در حالت A ی رایگان در حالتبرای مثال اگر شما در حال آزمایش پیشنهاد هدیه

هدایت شوند.  A یشوند در دفعات بعدی مراجعه به سایت، باز هم به همان نسخههدایت می A یبازدیدکنندگانی که به نسخه

اعتمادی در بازدیدکنندگان کند. اگر به این نکته دقت نکنید ممکن است سبب ایجاد بینیز صدق می B این موضوع درباره نسخه

 .شوید

 

 کرد؟ آزمایش همزمان طوربه توان بیش از یک متغیر را آیا می

 :برای پاسخ به این سوال، الزم است که دو نکته را در نظر داشته باشیم

توان اگر هدف شما این است که سه نسخه مختلف از یک متغیر را تست کنید و برایتان سوال به وجود آمده که آیا می .1

است به جای این کار، تر را به صورت همزمان تست کرد یا خیر، باید بگوییم منطقی B/C و  A/B ،A/C هایزوج

 .بندی، و سپس نتایج را مقایسه کنیدتقسیم C و  B ،A یترافیک ورودی را به سه گروه و برای بازدید از سه نسخه

اما اگر هدفتان این است که در دو مورد مختلف و برای دو متغیر متفاوت، تست را همزمان انجام دهید، باید بگوییم که  .2

افزارها و ابزارهای های خاص، الزم است توسط نرمیره خواهد بود و به دلیل پیچیدگیاین تست، یک تست چند متغ

انجام شود. پس فقط در صورت دسترسی به ابزارهای اجرای تست چندگانه، این کار را انجام  A/B ی تستپیشرفته

 .دهید

 

 A/B ی زمانی انجام تستبازه

شود، بلکه بسته به میزان ترافیک ورودی شده انجام نمیتعییناز پیش ی زمانی مشخص ویک پروژه، بر اساس بازه A/B تست

سایت و نوع متغیر مورد نظر، ممکن است بین چند روز تا چند هفته زمان نیاز داشته باشد. قابل ذکر است که در برخی موارد برای 

 .ترین نتایج، الزم است تست فقط یک بار اجرا شودرسیدن به دقیق

برای رسیدن به نتایج دقیق، الزم است حداقل تعداد مشخصی از بازدیدکنندگان مورد بررسی قرار بگیرند. اختصاص زمان ناکافی 

ی زمانی اجرای تست تواند باعث شود که تعداد گروه بازدیدکنندگان به حد کافی نرسند. همچنین، اگر بازهبرای یک تست می
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ی تست از این متغیرها تاثیر لت متغیرهایی شود که مد نظر ما نیستند و در نهایت، نتیجهطوالنی باشد ممکن است منجر به دخا 

 .بگیرد. پس تعیین زمان مناسب برای اجرای هر تست اهمیت دارد و باید به دقت تعیین شود

قول و منطقی به توان گفت اختصاص چند هفته زمان به اجرای یک تست صحیح کامالً معمی A/B با توجه به تاثیر مفید تست

تواند طی چند می A/B خواهیم یک متغیر از سایت را بررسی کنیم، تسترسد. البته باید گفت در مواردی که فقط مینظر می

 .روز انجام شود

 

 :و تاثیر آن بر سئوی سایت A/B تست

استفاده کنید، بلکه  A/B دهد از تستمیکه ما در نوین انجام دادیم، متوجه شدیم گوگل نه تنها به شما اجازه هایی طی بررسی

 نخواهد شما سایت روی بر منفی تاثیر هیچ A/B تست از استفاده که است کرده اعالم گوگل.کندشما را به این کار تشویق می

تبه های سئوی کاله سیاه استفاده کنید، ممکن است رجهت انجام برخی از روش  A/Bبا این حال، اگر از ابزارهای تست .گذاشت

 .خود را در نتایج جستجو از دست بدهید

 :نکات زیر برای گوگل بسیار اهمیت دارند A/B به طور خالصه، در زمان تست

•  Cloaking نکنید 

 Cloaking سایت شود با محتوای وبروش سئویی است که در آن محتوایی که به موتورهای جستجو نمایش داده می

کنید، سایت شما را جریمه کرده یا به صورت سایت خود استفاده میاین روش در وبیکسان نیست. اگر گوگل متوجه شود از 

دو محتوای متفاوت به دو دسته از کاربران نمایش  A/B کند. از آنجایی که در تستکامل آن را از نتایج جستجو حذف می

به  IP یا آدرس User-Agent قها محتوایی متفاوت را از طریشود، این امکان وجود دارد که صاحبان سایتداده می

 !ربات گوگل نمایش دهند. در یک کالم، از انجام این کار پرهیز کنید

 کنید استفاده rel="canonical" تگ از •

استفاده کنید. استفاده  rel="canonical" دهید، باید از تگانجام می URL سایت خود را بر روی چند A/B اگر تست

ی اصلی است و باید در نتایج جستجو ایندکس شود. فهماند که کدام نسخه از صفحه، نسخهاز این تگ به موتور جستجو می

 .گیردمیصورت  تکراری محتوای ایجاد از جلوگیریمنظور این کار به 
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 کنید 301 ریدایرکت جایگزین را 302 ریدایرکت • 

 301 ریدایرکتجای استفاده از شود، بهتر است به ، نسخه اصلی سایت به نسخه جدید ریدایرکت می A/Bاگر در آزمایش 

گوید که انتقال صفحه به صورت استفاده کنید. این ریدایرکت به موتورهای جستجو می )موقت( 302 ریدایرکتاز  )دائم(

 .جو ایندکس شودموقت صورت گرفته است. بنابراین، نسخه اصلی سایت باید در نتایج جست

 دهید انجام را A/B تست است، احتیاج که زمانی تا •

های ایجاد شده به تعداد زیادی کاربر نمایش داده شما طوالنی شود )در حالیکه یکی از نسخه A/B اگر زمان انجام تست

حال تقلب در نتایج  کنند که درشود(، این امکان وجود دارد که موتورهای جستجو شما را جریمه کنند زیرا تصور میمی

 .کند که پس از اتمام آزمایش، تمامی متغیرهایی که نیاز ندارید را از سایت خود پاک کنیدجستجو هستید. گوگل توصیه می

 

 گیرینتیجه

ترغیب تواند این بازدیدکنندگان را به خرید محصول هایی هستید که بازدیدکننده زیادی دارد اما نمیسایتاگر جزو آن دسته از وب

توانید رفتار کاربران سایت خود را به دقت می A/B تواند راهگشای مشکل شما باشد. با استفاده از آزمونمی A/B کند، تست

 .بررسی کنید و با استفاده از نتایج به دست آمده تجربه کاربری منحصربفردی را در اختیار بازدیدکنندگان سایت خود قرار دهید

تواند میزان فروش شما را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. اگر بدانید چه اقدامات و مداوم میبه صورت  A/B انجام تست

 تر خواهد شد و تستگیری در مورد انتخاب نوع و استراتژی بازاریابی آسانبخش است، تصمیمبرایتان نتیجه های بازاریابیفعالیت

A/B کنددقیقاً در همین راستا به شما کمک می. 

 

 


