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 KPIs  یا   عملکرد   ی د ی کل   های   شاخص 
 در داستان شرکت شما   ها ت یشخص   ن ی تر مهم 

KPI   ست ی مخفف چ  :key performance indicator    عملکرد   ی د یکل   های   شاخص یا 

 مقدمه 

 آنها از    یکی  عملکرد  بهبود  یر یاندازه گ  اما  است.  هیاز بق   تر راحت  زهایچ  یبرخ  ی ر یاندازه گ 
از    یها قدم  نیاول   .ستین پس  زمین،کودک  روی  رفتن  پا  و  دست  چهار  ماه   کی   چند 
ب  شرفتیپ گرفتگ  دار ی است.  بدون  بار  ی برا  ینیب  ی شدن  از    هفته  کیدر    اولین  پس 

 بهبود است.   کیهفته    نیدر ا  اولین بار  یبهبود است. نسوختن شام برا  کی  سرماخوردگی،

 ؟ استچقدر  شرفتی پاین  میزان  اما، شوندیمهمه موارد باال نوعی پیشرفت محسوب 

وجود   یگر یکوچک چندان مهم نباشد، اما موارد د  یزهایچ  نیا  یر یممکن است اندازه گ 
 یکل   شرفت یمهم است. مانند پ   اری بس  ی ر یگیپ   یبرا   شرفت یپ  اندازه گیری   دارد که در آنها

 کسب و کار شما. 

KPI   ست؟ ی چ 

سازمان   کیاست که    یت یفعال  تیموفق   یابیارز  یبرا  یراه  ،(KPIعملکرد )  یدیکل  شاخص
کل   عمومیسطح باال بر عملکرد    یها KPIآن است.    ریدرگ  ی از یک کسب و کار، بخش  ای
 یها بخشبر عملکرد    نی سطح پا  یهاKPI  کهدرحالیکسب و کار متمرکز هستند،    کی

   در آن کسب و کار تمرکز دارند. ترکوچک

 KPI  اهداف 

  ک ی است که    یاقدامات  تی موفق  ن ییتع  یقابل سنجش برا  یروش   ،عملکرد   یدی شاخص کل
 ست؟ی ن اریمع کی فقط  KPI  ای: آدی. ممکن است فکر کندهدیمکسب و کار انجام  
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 است.   یا معیار  ک ی متر   ک ی   KPIاما هر  ست، ی ن   KPI  ک ی  ی ار ی هر مع 

از آن داستان است   یبخش  ت ی. هر شخصد یداستان فکر کن  یها تیشخصمانند    ارهایبه مع
 یبرخ  شوند،یصفحه ظاهر م   کیفقط در    هاتی از آن شخص   یآنجاست. اما برخ  یلیو به دل

ها وجود دارند که بدون آن  ایاصلی  ی هاتیشخص   لیو   شوند، یدر هر فصل ظاهر م  گرید
 کرد.  تیرا روا یستاندا  توانینم

 گری د  یهاتی داستان کسب و کار شما هستند. شخص  یهاKPI  یاصل   یهاتی شخص  نیا
شما    یاصل  یها تیاز شخص  تیو حما  ییگو  کمک به داستان  یهستند که برا  ییارهایمع

 وجود دارند.

از آنها در مورد   یانتخاب وجود دارد، اما برخ  ی مختلف برا   اری مع  یادی تعداد ز  ،گری دعبارتبه
 شما هستند.   اصلی یهاKPI  نهایهستند. ا نیریاز سا ترمهمشما   یاهداف تجار 

نتا  ما  یمستق هاKPI  که ییازآنجا کار  کی که    یاقدامات  جیبر  و  به   برای   کسب    دستیابی 
پیگیری  یت قابل هاKPI،  کنند یم تمرکز    ،دهدیمانجام    تیموفق  و  ادارند  ردیابی  به   ن ی، 
 . د یبهبود آنها انجام ده  ی را برا  یو اقدامات  دیر یرا بگ  جینتا  دیتوانیم  متان یکه شما و ت  یمعن

 یا معیار   کی متر   ی در مقابل معن   KPI ی معن 

 . ستندین  کسانیمرتبط هستند، اما    به هم  عملکرد  یدیکل  شاخص های  و   ارهایمع  کهدرحالی

KPI  ج ی را بر نتا  ریتأث  نیشتری تا ب  دیآنها را دنبال کن   دیهستند که با  ایکلیدیاهداف    ، ها  
و به   کنندیم   یبانیشما پشت  یها از استراتژ KPI.  د نداشته باش  شماکسب و کار   کیاستراتژ

  ، ی دیاز شاخص عملکرد کل  یمهم تمرکز کنند. مثال  یزهای چ  ی تا رو   کنند یمشما کمک    میت
 هدف در ماه« است.  دیجد  انی»مشتر

از    یتجار   یهاتیفعال  تی موفق  ،ارهایمع که  را  پشت  KPIروزمره   کنند، یم  یبان یشما 
نتا  کهدرحالی.  ند ینمایم  ی ر یگ اندازه بر  تأث  جیآنها   ن یتریاتیح  جزو،  گذارندیم  ریشما 
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 د ی از "بازد  اندعبارت  این نوع متغیرها،  یهانمونهاز    ی. برخشوندینمشما محسوب  اقدامات  
 ". کتاب از سایت "دانلود  ای ماهانه فروشگاه" 

 ( KPIعملکرد )  ید ی شاخص کل ف ی تعر 

KPI  زان یم  یابی ارز  یهستند که برا  یر ی قابل اندازه گ  ریعملکرد، مقاد  یدیشاخص کل  ک ی  ای  
رس  ایفرد    کی   تیموفق  در  هدف   دنیسازمان  قرار    شان،به  استفاده  . شما رندیگیممورد 

 کنند، یکار شما نگاه م  و   که به عملکرد کسب  دی داشته باش  ییسطح باال  یهاKPI  دیتوانیم
 . کنند یم یدپارتمان بررس ای  یدر سطح فرد را فرایندهاکه  ییهاKPI ای

 ی اب یدر دست  رهیسازمان، کارمند و غ   کی  تی موفق  یابیارز  ی قابل سنجش که برا  اری مع  کی"
 " .شودیماستفاده   یبه اهداف عملکرد

 فرهنگ لغت آکسفورد 

 کی بلندمدت    یسنجش عملکرد کل  یکه برا  مقیاس پذیر  یها یر یگاندازهاز    ایمجموعه"
 " .شودیمشرکت استفاده 

Investopedia 

 "به اهدافش.   ی ابیآن در جهت دست  شرفت یسازمان و پ  کی   یسنجش اثربخش  یبرا   یروش"

 الن ی مک م   ی کشنر ی د

 مهم هستند؟  ها KPIچرا  

KPIبه اهدافتان عمل   دن یکمک به شما و سازمانتان در رس  یبرا   یراهنما   کی  عنوان به ها
 . دارد یبستگ  جیاهداف شما به ارائه متمرکز و مداوم نتا  یر یگیپ و   کنندیم

1  -  KPI کنند ی م  ر ی درگ   متعهد و  ها کارکنان را 

ها کارمندان را KPIذکر است:    شایان  گرید  بارکیاما    م،یااشاره کرده  این موضوعقبال  به  
 کار کنند.  ، هدف مشترک کیتا در جهت  کنندیمتحد م
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 کنند یها با آن دست و پنجه نرم ماز سازمان یار یکه بس  است  یمشارکت کارکنان، موضوع
در   توانندیم هاKPIاما    ،بگذارد   ریتأث   نیز  شما  تایج کسب و کارن  یرو   ما  ی مستق  تواند یم  که

 ی زم یمکان  ،یو چه سازمان   یچه فرد   ،عملکرد  ید یکل  شاخص هایکمک کنند.    این زمینه 
 . دناربا مشارکت کارکنان د   یمی سنجش عملکرد هستند که ارتباط مستق  یبرا  دیمف

واقع، سازمان ن  یی هادر  متعهد   یرویکه   یور   بهره  ،یمشتر   بیشتر  دارند، مشارکت  یکار 
 ( منبع) .کنند یم  تجربهرا  شتریدرصد سود ب 21و   افزایشی

2  -  KPI کنند ی م شما را به هم متصل   سازمان  ها هدف و فرهنگ 

KPIتی مامور  کی د. "پول درآوردن"  نسازمان شما مرتبط باش  ت یبه مامور  د یشما با  یها 
با آن ارتباط برقرار کنند.    یتر قیعمکه کارمندان در سطح    ست ین  یز ی چ   نیو همچن  ستین

در   جانیتازه از ه  یکند تا هر روز با احساس  قیکارکنان را تشو   دیشما با  کسب و کار  هدف
شما    یهاKPIو    نتایسازمان  تیمامور  نیب  یم ی ستقارتباط م  دیمحل کار حاضر شوند. با

برا کارشان  کنند  احساس  کارمندان  تا  باشد  داشته  دو   یاب یدست  یوجود  مند هدف   ،به هر 
 است. 

عملکرد شما در   یدیکل  شاخص هایکه    دیحاصل کن  نانی : اطمدیابهام را حذف کن  هرگونه 
که چگونه و چرا در   کنندیمدرک    وضوحبهو کارمندان    کنندیمشما کار    ییجهت هدف نها

 . کنندیمآن کار  یراستا

3  - KPI  دارند ی م نگه   مسئول   شرکت   عملکرد نسبت به  ها همه را 

 یر یاهداف، اندازه گ   نییدر مورد تع  یعملکرد فرد  تیری مد  یهاچارچوب  ،یبه طور سنت 
  ز ی عملکرد ن  تیریها را در مدKPIمرتبط است. پس چرا    یهاتیفعال  تیریعملکرد و مد

 د؟ یوارد نکن

KPIکنند و    یر ی گخود را اندازه  گذاری  ریثا تمیزان    کنندیعملکرد به کارکنان کمک م  یها
فعال  که  بدانند درروزانه  یهاتیچگونه  به  تیموفق   دستیابی  شان،   ی اهداف سازمان   آمیز 
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و همه    دهدیجهت قرار م  کیعملکرد همه را در    یدیکل  شاخص های.  موثر استتر  بزرگ 
 . کند یم  سهیمشما   کسب و کار تیفق در مو شاد یرا به مشارکت

 KPIتوسعه    ایجاد و   نحوه 

 عملکرد   ی د یکل   شاخص های   ی طراح 

KPI  کند یمشرکت شما در جهت درست حرکت    ای آ  این است که  نییتع  ی راه برا  نیتر مهم 
و تمرکز بر آنچه که    کم کردن ضریب اشتباهات  یآنها به معنا   جادی ا  ل،یدل  نی. به همریخ  ای
 . باشدیماست،  یکامال  ضرور  تی موفق  رسیدن به یبرا

 د یاهداف و مقاصد را مشخص کن  -  1

 ی ر یاندازه گ  یبرا  مهم  اری دو مع  ،لی می و نرخ باز شدن ا  وب سایت  کی تراف   میزان  کهدرحالی
که کسب و    ندیگوب به شما    توانندیممعیارها    نیا  ایمحتوا هستند، آ  یابیبازار  می ت  موفقیت

 کار شما در کل چقدر خوب است؟ 

صرفا   دیمتفاوت است و نبا دیگر،  کسب و کار به کسب و کار  یک از ای مجموعههر   اهداف 
 را   یعنی همه چیزد،  نشرکت مرتبط باش  اتیعمل  کلیتبا    د ی. اهداف باشدبر درآمد متمرکز  

 . دنقرار ده، زیر چتر خود کسب و کار ت یمامور برای به سرانجام رساندن

 د ی با  ،کندیم  ن ییتعی از آن برای خود  بخش  ایشرکت    کیکه    یتمام اهداف   ن،یعالوه بر ا
نوع   نیباشد. ا  یزمان  با محدودیت مرتبط و    ،یابیقابل دست  ،ی ر یمشخص، قابل اندازه گ

 ار یهدف بس  ن ییدر تع  ت یموفق   یو برا  شوندیمشناخته    SMARTاهداف    عنوانبهاهداف  
 مهم هستند. 

 ( KPQsعملکرد )   ی دی سواالت کل   جاد ی ا   -  2

.  کندیمکمک    ،به پاسخ دارند  ازیکه ن  یسواالت  ییبه شناسا  KPQ  ایعملکرد    یدی سواالت کل
 نی . اگرچه انجام اتعیین گردند)پاسخ(    KPIقبل از    دی)سواالت( با  KPQ  ،یمانند هر سوال
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خود را بدون صرف زمان    شاخص های  ،هاشرکتاز    یار ی، اما بس رسدیمبه نظر    یکار منطق
 . کنندیمانتخاب  )از طریق مطرح کردن سوال(، بدانند  دیبا هآنچ  نییتع یبرا

KPQد یدارند. آنها نبا  یتفکر انتقاد به    ازیاالت باز نوشته شوند که نوس  صورت به  دی ها با 
  ی فعل انی، "مشترمثالعنوانبه" پاسخ داد. ری"خ  ای باشند که بتوان به آنها با "بله"  یسواالت

 .محسوب شود KPQ کی تواندیمهستند؟"  یما چقدر راض

است  ییهاKPIمرتبط بودن    یبرا  ینی تضم  ،ها   KPQ  یا  عملکرد  ید ی سواالت کل  شروع با 
 یجا بهرا    یتفکر انتقاد  ن یهمچن  KPQ. توسعه  دیکنیم  نییتع  وکارتانکسب  برایکه شما  

 . کندیم جیکورکورانه ترو  یر یگ میتصم

 د ی کن  تسهیلرا    KPIتعیین   یتان، رقبا   ی هاداده  استفاده از   با  –  3

KPIبگیرند  خأل  در  دینبا ها نگاهشکل  مشترک  ی.  اهداف  رقبا    موجود  به  و  صنعت  در 
 شاخص های در مورد    یآگاهانه تر   ماتیکمک کند تا تصم  وکارتانکسببه شما و    تواندیم
 .دیری عملکردتان بگ یدیکل

 زیشما ن  یهاKPI  یکه کسب و کار شما منحصر به فرد است و برا  د یداشته باش  به خاطر
 ی با رقبا  کندیم  فیرا تعر  تیکه کسب و کار شما موفق   ی. روش همین موضوع صادق است

بود. مع ب  ییارهایشما متفاوت خواهد  برا  نیشتری که  را  شرکت شما دارند همان   ی سود 
 . دیآن تمرکز کن یرو   دیاست که با یز یچ

 د یکن   ن یی را تع  ها KPIی و گزارش ده   ی تعداد دفعات جمع آور   -  4

در روز،    باریکدر ساعت،    باریک  هادادههستند که    نیمستلزم ا هاKPI  از  یبرخمحاسبه  
ماه    باریک آور   باریک  ایدر  جمع  ماه  سه  تع  یدر  دفعات   نییشوند.  و    یتعداد  شما  که 

ا را جمع   نیهمکارانتان  و    نانیاطم  این  د،یکن یم  یآور اطالعات  به شما    وکارتان کسبرا 
 هستند.  دیجد  تاحدامکانشده   گزارش یها که داده دهدیم

 د یکن  ن یی مدت تع اهداف کوتاه مدت و بلند   -  5
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« به آن فکر KPI»  دنیاست که مردم با شن  یز یاهداف بلندمدت معموال  همان چ  نییتع
 شودیم  مهمی  یها گامگرفتن    دهیهدف بلندمدت اغلب منجر به ناد   ک ی  نییاما تع  کنند،یم

در طول مس ن  ریکه  کوتاه مدت  شویداست. مطمئن    ازیمورد  اهداف  کهکه  را  به   ی  منجر 
 از این طریق   تا  د یکن  نییتع  نیز  شوندیم)اهداف بلند مدت(،    تانیینهاهدف    دستیابی به 

 . دیرا تحت کنترل داشته باش وکارتانکسبمختلف  یهابخشو  خود

 د یکن   ن یی را تع   ها تی مسئول   -  6

به    ارها یمع  نیا   یابیرد  تی مهم است که مسئول  اری کل شرکت، بس  یبرا   KPI  نییهنگام تع
که    یشود. شخص   انجام  با دقتو    به طور مناسب  این کار  و   شده  ضی تفو  یک بخش یا فرد

 ، یخود و جمع آور  یها KPI  یابی ارز  مسئول  دیدارد با  هااریمع  نیارتباط را با ا  نیشتریب
 .باشد   ،باالتر مقاماتبه   هادادهو ارائه آن  لیو تحل  هیتجز

 دی کن   ق ی را تشو   و آزاد   ارتباط باز   -  7

که   ی . هر فردست یبهتر از ارتباط صادقانه و واضح ن  زیچچی ه هنگام بحث در مورد عملکرد،  
 ی ها دادهگزارش    ارائه  با  تنها نهاست    KPIیا    عملکرد  یدیکل  شاخص های  یابی مسئول رد

چیزهایی  شرفت،یپنحوه بحث در مورد  از طریق  بلکه ،به شرکت کمک کند تواندیم یجار 
نیز، قادر خواهد   جدید  ی هایاستراتژ   پیشنهاد  و   است  آموختهانجام این کار  که در راستای  

  شرکت کمک کند. ی کل تی موفق بود تا به

کرده است آگاه   نییکه شرکت تع  ایکلیاز اهداف    میت  یمهم است که همه اعضا  اریبس
 . گرفتکمک   برای موفقیت شرکت، هابخشباشند تا بتوان از همه 

 A: شش KPIالگوی    بهترین 

چگونه    نکهیمهم است، اما دانستن ا  اریبس  کسب و کار  کی   عنوانبهنظارت بر عملکرد خود 
  و   کسب  کی  یبرا  KPI. انتخاب  ستین  قابل درک  یراحتبه  شهیهم  دی کار را انجام ده  نیا

پس   هاشرکتبسیاری از    فقط  ست،ین  یرمعمولیغ  عملکرد آن، کار  ی ر یگاندازه  با هدف کار  
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زمانی مدت  گذشت  م  از  برا  دنشویمتوجه  را  منابع  و  پول  زمان،   ی ر یگاندازه  ی که 
 اند. تلف کرده ستند،ین  «یدیکه واقعا  »کل ییهاشاخص

ز رعا  Aشش    ریدر  در صورت  که  است  اطم  تیآورده شده  م  نانیآنها،  که   شود یحاصل 
 را دارند.  تی اهم نیشتریب  دیکنیکه انتخاب م  ییهاKPI  یا عملکرد یدیکل شاخص های

 عکس شش 

 کلیدی و مهم:   KPIبرای یافتن  Aشش  

 ( Aligned)  هم راستا   -  1

اهداف    عملکرد  ی دیکل  شاخص های  ییراستاهم مهم   وکارتانکسببا  تنظ  یبخش   میاز 
و    کنندیم  نییرا تع  یو بلندمدت  مدتانیمدت، م وکارها اهداف کوتاهآنهاست. اما کسب

ها جفت شوند، KPIتا با    رندیقرار گ  تیدر اولو  دیاهداف با  نیاز ا  کی کدام    نکهی ا  تشخیص
  .شودیدشوار م

 می تنظ  یتیریسطوح مختلف مد   یرا برا   KPIاهداف،    نیبا تمام ا   هم راستا شدن  منظوربه
اهداف   به  رانیبه اهداف بلند مدت، مد  شتری ب  ادیز  احتمالبه  عالی  اجرایی  رانی. مددیکن
 توجه دارند.  ،اهداف کوتاه مدت  به کارکنانمدت و   انیم

 د ی با  عملکرد  یدیکل  شاخص های  ،ی ابیبازار  در  خریدار  مختلف  یپرسوناها  یانداز   مشابه راه
مانند   نکهیا  جای به  .گردندجداگانه تعیین    صورتبه  مختلف  یهاتیبه شخص   یاب یدست  یبرا

 کیبرای دستیابی به    کسانیکه همه بتوانند به طور    میانتظار داشته باش  ،انبوه«    یابی»بازار
KPI .مشارکت کنند   

از آنها اجتناب   دیبا  ،رسندیمبرای استفاده کردن به نظر خوب  آماده    یهاKPI  کهدرحالی
های.  دیکن تع  یعملکرد  یدیکل  شاخص  اهداف  ما  ی مستق  دی با  دی کنیم  نییکه  خاص   با 

 ن یآنال صورتبه که ییها KPIاحتمال وجود دارد که   نیشما همسو باشند، و ا  کسب و کار 
 نشده باشند.  یطراح  شماست، مدنظری که  با همان اهداف  دی اکرده دایپ
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 ( Attainableی )ابی قابل دست  -  2

را   ییهاKPI. اگر  نانهیبه طور واقع ب   ، امااست  هاستارهبه    دنیرس  یبه معنا   یهدف گذار 
درباره   است، دوباره  رممکنیآنها غ  یر یاندازه گ   ایگران هستند    اریکه بس   دیکنیمانتخاب  

 .  دی فکر کن  آنها

  د ی هستند، مطمئن شو   ی ابی قابل دست  دی کنی مکه انتخاب   ییها KPI  نکهیاز ا   نانیاطم   یبرا 
 که: 

 کند ییرا شناسا KPI یر یاندازه گ ی برا ازینقاط داده مورد ن تواندیم ▪
 ن ییرا تع  هادادهمنظم به    یدسترس  یو افراد الزم برا   فرایندها  ،هایفناور   تواندیم ▪

 کند 
و    مربوطه  یهاطرفبه    هادادهارائه    یو افراد الزم برا   فرایندها  ،هایفناور   تواندیم ▪

 کند نییرا تع عانفنذی
 را محاسبه کند  KPIو بازده   نهیهز تواندیم ▪

 ( Acute)  مشخص    –  3

چ  مشخص هر  مورد  در  مح   یز یبودن  بس  طی در  وقت   اریکار  اما  است،  از    یمهم  صحبت 
 ی را برا   ییمبهم فضا  KPI  کیاست.    یامر ضرور   کی  ،شودیمعملکرد    ید یکل  شاخص های

کسب    یمختلف برا  یهانفر از راه  نیمنجر به تالش چند  تواندیکه م  گذارد یم  یباق  ریتفس
 شود. تیموفق 

اگر    یطراح  یتجار   یها یر یگمیتصم   یبرا  د ی باعملکرد    یدیکل  شاخص های  KPIشوند. 
   به کجا ببرند؟ دیبا که شرکت را دانند ب چگونه نفعانیذ ست، یشما مشخص ن

بودن  صرف   هایمشخص  تعداد  ستین  یکاف   ، عملکرد   ید یکل  شاخص   .KPIکه   ییها
که واقعا    دیمحدود کن   ی خود را به موارد یهاKPIباشد.    اد یز  یلیخ  دینبا  د یکنیمانتخاب  

 شاخص هایاز    یمهم هستند. تمرکز بر تعداد کم  اریکسب و کار شما بس  تی موفق  یبرا
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 از  کیبه هر    یشتر یکه توجه ب  شودیمباعث    از آنها  یاد یتعداد ز  جای بهعملکرد    یدیکل
  . گردد بندی  یو زمان یتفکر انتقاد صرف  یشتر یشود و زمان ب  کوچک یها داده

 ( Accurate)   ق ی دق  –  4

و    بازنگری نکردن   سپس  و  انتخابشان درباره    یر یگ  میتصم  ی صرفا  به معنا،    KPIانتخاب  
 ی نیب  شیدر گزارش و پ  دیباعملکرد    یدیکل  شاخص های.  ستیآن ن  کم توجهی نسبت به

 .بیان شوند و قابل اعتماد   قیعملکرد کسب و کار شما دق

شما شامل   KPIکه    دیانجام داد. ابتدا مطمئن شو   توانیمگوناگون    یهاراهرا از    کار  نیا
 ی را برا   یناقص  ریتصو  تواندیمکار    نیو مرتبط است. عدم انجام ا  یتمام اطالعات ضرور 

 یآور که جمع   ستینه. مهم ن  ای  دی خودتان ارائه دهد، خواه متوجه شو  نیو همچن  نفعانیذ
 کاره است.   مهین  KPI  کی بهتر از    ،خوب  KPI  کیا خسته کننده باشد،  یها چقدر دشوار  داده

 بازتاب دهنده   عنوانبه  ها داده  نیا   ایالزم باشد، آ  یهادادهشما شامل تمام    KPIاگر    یحت
  که   کنمیمتاکید    ؟ مجددا  کنندیمعمل    قیدق  ، عملکرد کسب و کار شما   کننده    ین ی ب  شیو پ

عملکرد شما   ید یکل  شاخص های  نکه ی ا  دیات  یبرا   آیدبرمیاز دستتان  که    یانجام هر کار 
 است.  یهستند، ضرور  ید ی واقعا  کل

 ( Actionableاجرا ) قابل    -  5

 ن یکسب و کار شما و همچن   یفعل  تی نظارت بر موفق،    KPI  تعیین و اندازه گیری  هدف از
در طول زمان   تیموفق   نیرشد ا  یدر مورد چگونگ  رندگانیگ  میآگاه کردن رهبران و تصم

 است.  

 : شما قابل اجرا است   KPIکه   د یتا مطمئن شو   د یانجام ده   د ی توان ی م دو کار وجود دارد که  

کار    توسط  شوندیم  KPI  محاسبه  منجر به  یی کهدادهایرو   ایآ .1   قابل  شماکسب و 
کار برقرار   و  کسب  کیبا    انیکه مشتر  یی هامثال، تعداد تماس  ی؟ براهستندکنترل  
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بر   دینبا  KPI  نیکه شرکت بتواند آن را کنترل کند و بنابرا   ستین  متغیری  کنند،یم
 . تعریف شودفاکتور   ایناساس 

شده است؟   نادیده گرفتهآیا عاملی  .  ست ین  یقابل اجرا باشد، باز هم کاف   KPIاگر   .2
با  میتنظ  یسادگبه  توانینمرا    عملکرد  یدیکل  شاخص های آنها  افراد    دیکرد.  به 

   به اقدام کنند. قیرا تشو اشخاصدرست ارائه شوند تا   یاوهیشبه   و  مناسب

 ( Aliveزنده )   –  6

 ا ی، اهداف  ها برنامهاست، احتماال  همان    یم ی که کسب و کار شما، چقدر قد  ستیمهم ن
شاخص .  ندارد  را در اختیار  اندداشتههنگام گشایش کسب و کار حضور    یکارمندان  یحت

آنها را به طور    دیاز کسب و کار شما هستند که نبا  یگر یبخش د   نیز  عملکرد  ید یکل  های
 . دیکن میتنظ غیر قابل تغییر و قطعی،

KPIبا ارزکنند    رییتغ  ، شده  یابارزی  دائما    ،زنده باشند  دی ها  شوند. به خاطر   یابیو دوباره 
کسب   خاص را برای  عملکرد  یدیکل  شاخص های  این  و به چه دلیلی  که چرا  دی داشته باش 

کار شما    و   . اگر کسب د یو دوباره در مورد مرتبط بودن آنها فکر کن  دیکرد  و کار خود تعیین
 عملکرد شما   ید یکل  شاخص هایاست(،    طورنیهم قطعا     با  یتقردر حال تکامل است )که  

   با آن در حال تکامل باشند. دیبا نیز

  ی جمع آور   یهاروشبلکه    رند،یمجدد قرار گ  ی ابیو ارز  یاب یمورد ارز  د ی با هاKPIخود    تنهانه
های  تعیین  یبرا   هاداده  یبررس  یادوره  صورتبه  دیبا  زین  شماعملکرد    یدیکل  شاخص 

هستند و نحوه   هاداده  یآور   که مسئول جمع   یافراد   د،یکن یکه استفاده م  یافزار شوند. نرم 
   .اشندروز ببه تاحدامکان  د یشما با یده  گزارش

   KPIانواع 

 عملکرد   ی د یکل   شاخص های انواع  
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 ی د یکل  شاخص هایوجود دارد.    KPIاز    یکسب و کار، انواع مختلف  یها یاستراتژ مانند  
 نی شتریب  دیاکرده   نییکه تع  یاهداف   با  دیبا  کندیمکه کسب و کار شما انتخاب    ایعملکردی
 را داشته باشند.  ییهمسو

 ی کم   شاخص های   -  1

 ارائه کرد.  ی عدد صورتبه توانیم را  هاشاخص این

 حفظ شده   ان ی مثال: تعداد مشتر 

   ی ف ی ک   شاخص های   -  2

 ارائه کرد.  ی عدد صورتبه توانینمرا  هاشاخصاین 

 کارکنان   تی مثال: رضا

   شرو ی پ  شاخص های   -  3

 کنند.  ینیب ش یرا پ فرایند کی  جهی نت توانندیم  ییهاشاخصچنین 

 امروز با آنها تماس بگیرم  خواهم ی م کسانی که  مثال: تعداد 

 تاخیری   شاخص های   –  4

نشان  ،را پس از انجام آن فرایند کیشکست   ا ی تی موفق توانند یم  هاشاخصاین نوع از  
 دهند. 

 مثال: پول خرج شده 

   فرایندی   شاخص های   -  5

 هستند.  فرایند یک یینشان دهنده کارا هستند که ییهاشاخص

 در حال انجام است   با سرعت  یابی   ی مشتر   روند مثال:  

12

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive                                                                                                                                               

   ی خروجنتیجه محور یا    شاخص های   -  6

 یشاخص هایچنین  هستند.    فرایند  یک   ی هاتی فعال  جهیمنعکس کننده نت  هاشاخصاین  
 هستند.  KPIانواع  نیاز پرکاربردتر یکی

 حاصل از فرایند مشتری یابی مثال: سود  

   ی عمل   شاخص های   -  7

 شرکت ارتباط دارند. مورد استفاده یندها ی فرابا 

 ماند شرکت خواهد   در انحصار  X  مثال: 

   نما جهت    شاخص های   -  8

 .ر یخ ایسازمان در حال بهبود است   کی ایکه آ  کنندیم تعیین ،هاشاخصاین 

 یک مشکل حل و فصل   ی مثال: زمان صرف شده برا 

   اجرایی  شاخص های  -   9

در فرهنگ شرکت   رییتغ  ای  یاسیاقدام س  قیاز طر  راتییاعمال تغ   ی شرکت را برا  ییتوانا
   کنندیم  یر یگ اندازه

 در فرهنگ سازمانی   ی رات یی تغ ایجاد مثال:  

   ی مال  شاخص های   -  10

 . کنندیم یر یرا اندازه گ هاشرکت ی رشد اقتصاد ایثبات 

 سود ناخالص   هی مثال: حاش 

 مختلف یک کسب و کار  ی ها بخش بر اساس    KPI از  یی ها نمونه 

 عملکرد   ی د یکل   شاخص های نمونه  
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منحصر به فرد   ی از آن،بخش   هر  و   یهر کسب و کار   یبرا   ،عملکرد  یدیکل  شاخص های
 یها ، شباهتحالنیبااد.  ندار  یاژهی و اهداف    آن،  یهابخشهر کسب و کار و    رایاست، ز

  ، مشابه  یبه روش  توانیآنها را م  KPIشرکت وجود دارد که    کیدرون    یهابخش  نیب  یکاف 
 . تعیین نمود

شده است که اگر اهداف   ذکر  یک کسب و کار  بخش متداول  نیچند نمونه از چند  ریدر ز
 ی د یکل  شاخص های  تعیین  منظوربه  ییراهنما  یاز آنها برا  دیتوانیم ،  دهد یمشما اجازه  

 . دیخود استفاده کن عملکرد

 عملکرد   ی د یکل   شاخص های   ست ی ل 

KPIی اب ی عملکرد بازار   ی دی کل   شاخص هاییا    ی اب ی بازار  ی ها 

KPI  یک کل    ایبخش    یک  بر  ی ابیبازار  یها تیفعال  ریو تأث  تی موفق  یابی ارز  یبرا  یاب یبازار
ممکن است   یابیبازارعملکرد    یدیکل  شاخص هایاز    ییها نمونه.  شودیمشرکت استفاده  
 باشد: ریشامل موارد ز

 سئو  یرتبه بند  ▪
 ی ابیبازار طیواجد شرا یهاسرنخ تعداد ▪
 هر سرنخ  نهیهز ▪
 شود یمصرف  یابیبازار  یبرا نی مع یدوره زمان کیکه در  یمبلغ ▪
 ی ابیبازار یها نیکمپحاصل از فروش  درآمد ▪
 کیکل نرخ ▪

KPIعملکرد در فروش   ی د یکل   شاخص های یا   فروش  ی ها 

KPI    توسط و همچن  یهامیتفروش  برا  تیریمد  ن یفروش   ی اثربخش   یر ی گ یپ  ی شرکت 
 یی ها نمونه.  شودیمفروش استفاده    یعملکرد کل  یساز   نهی به  منظوربهفروش    یها تیفعال
 باشد:  ر یفروش ممکن است شامل موارد ز عملکرد ی د یکل شاخص هایاز 
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 د یجد ان یاز مشتر حاصله فروشمیزان  ▪
 هبسته شد معامالتتعداد  ▪
 نیمع  یدوره زمان کیجلسات بالقوه برگزار شده در  تعداد ▪
 رها شده یهاسرنخ تعداد ▪
 ارجاعات  تعداد ▪
 درآمد فروش  تکرار ▪

KPIی خدمات مشتر  ی ها 

KPIعملکرد   یساز   نهیو به  لیتجسم، تحل  یرا برا   کارایی این بخش  یخدمات مشتر   یها
خدمات    عملکرد  یدیکل  شاخص هایاز    ییها. نمونهکنند یم  یر یاندازه گ  یخدمات مشتر 

 باشد: ریممکن است شامل موارد ز  یمشتر 

 ثبت شده است  ی کهمشتر  یبانیپشت یهاکتی تتعداد  ▪
 است  ازین ی مشتر  مشکل یکحل  یکه برا ی زمان مدت ▪
 ی مشتر  تی رضا ازی امت ▪
 ی خدمات مشتر  بخش با  گرفته شده یهاتماس تعداد ▪
 یمشتر  حفظ ▪
 یطول عمر مشتر  ارزش ▪

 ی عملکرد منابع انسان   ی دی کل   شاخص های

KPIی ساز   نهیبه  یبرا  یمنابع انسان  تیریاهداف مد  یابیرد  یبرا  یراه  یمنابع انسان  یها 
مد   یی ندهایفرا استخدام،  و    یادار   تیریمانند  کارکنان  است.    یهابرنامهو  کارکنان 

 باشد:  ریممکن است شامل موارد ز  یمنابع انسان  عملکرد  ی دیکل  شاخص هایاز    ییهانمونه

 د یتعداد کارکنان جد ▪
 کارکنان  ییجاجابهمیزان  ▪
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 ( ینظرسنج   جیکارکنان )بر اساس نتا تیرضا ▪
 آموزش )بر اساس نمرات آزمون(  یو اثربخش ییکارا ▪
 هر استخدام  نهیهز ▪
 غات یتبل تعداد ▪

 تر ی قو   KPI  ی استراتژ   ک ی  ی ایجاد گام برا  3

ارائه    جینتا  تان،عملکرد  ید ی کل  شاخص هایاگر   را  انتظار شما  ، زمان آن دهندینممورد 
  د ی توانیکه م  ذکر شده است   کارسه    نجای . در اد یکن  میتنظاز نو  خود را    یکه استراتژ   دهیرس

ده اطم  دی انجام  کن  نانی تا  م  دیحاصل  سازمان  سراسر  در  افراد  های   دانندیکه   شاخص 
  ها که بر کسببر داده  یمبتن   یر یگ  م یتصم   یو چگونه از آنها برا  ستیعملکرد شما چ   یدیکل
 استفاده کنند.  ،گذاردیم ریکار شما تأث و 

1  -  KPI را دارند:   ت یاهم   ن ی شتر ی که ب  د ی را انتخاب کن  یی ها 

  تاخیری و    شرویپ  شاخص هایاز    یتعادل  دیآنچه مهم است، با  یر یگ  از اندازه  نانی اطم  یبرا
 یدوره زمان  کی را در    جینتا   کنندیمبه شما کمک    تاخیری  شاخص های.  دیریرا در نظر بگ

تا   کنند یبه شما کمک م  شرو یپ  شاخص های.  دیروز گذشته درک کن  30مانند فروش در  
و به شما امکان    د،یکن  ین یبشیپ  ،فتدیها اتفاق ببر اساس داده  استآنچه را که ممکن  

 . دیانجام ده جیبهبود نتا یا برار یماتیتنظ دهدیم

 : د ی کن  جاد ی ا عملکرد   ی د یکل   شاخص های بر    یمبتن   سازمانی   فرهنگ   ک ی   -  2

از آنها استفاده کنند )از    باید  چه هستند و چگونه هاKPI  اصال    اگر افراد متوجه نباشند که
ندارند.   یادی ز  ارزش  ،ید ی عملکرد کل  شاخص هایبه چه معناست(    KPIمخفف    نکه یجمله ا
 کیدر جهت اهداف استراتژ کارکنان تا همه دی ده شیرا در سازمان خود افزا یا دادهسواد 

 شاخص های   گاهی اوقات تعیین  و  دیآموزش ده  تان در این رابطهتالش کنند. به کارمندان
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 رند یبگ  یماتی تا همه تصم  واگذار کنید  خودشانرا به    با هر یک از آنان  تبطمر  عملکرد  یدیکل
  .بردیمکه کسب و کار شما را به جلو 

 : د یتکرار کن   -  3

 یبازار، مشتر   در  ی کهراتیی نظر بر اساس تغ  دی عملکرد خود را با تجد  ید یکل  شاخص های
مالقات    ،مختلف  یهامی تبا اعضای    . مرتبا  دینگه دار  روزبه  ونددیپیم ، به وقوع  و سازمان

  ماتی به انجام تنظ  ازین  ای آ  دی نیتا بب  دیکن  یبررس  دقتبهرا    هاعملکرد  و   هاشاخصتا    دیکن
  شهیهم  هامی تتا    دینمنتشر ک  دیکنیم  جادیرا که ا  یر ییو هر تغ  ر،یخ  ای  هست  جدیدی،

 ( منبع ) باشند. روزبه

 ؟ اندکدام عملکرد    ی د یکل   شاخص های   ن ی بهتر 

 یی اجرا  ی ها KPI  ن ی بهتر 

 ( NPMسود خالص )   ه ی حاش  -  1

خالص  ه یحاش را    ،سود  خالص  نشان    یدرصد   عنوانبهسود  درآمد  کل  ا دهد یماز   ن ی. 
 یو شاخص خوب   دهدیم شده نشان    دیهر دالر درآمد تول  به ازای  را  سود خالص  شاخص،

 است.   یاتیعمل یها نهیهز تی ریو مد یسودآور  یبرا

 خالص  هی: حاشنیگزیجا  یهانام

 سود خالص   ه یفرمول حاش 

ƒ جمع )سود خالص( / جمع )درآمد(   

 : سود خالص   ه ی نحوه محاسبه حاشمثال  

  ه ی. حاشکندیم جادیدالر سود خالص ا  10000دالر درآمد و    100000سال    کیشرکت در    کی
 درصد است.  10 ویسنار نیسود خالص در ا

 ( LTV/CACاکتساب )  نه یبه هز   مشتری نسبت ارزش طول عمر   -  2
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 ا یکه آ  دیگویم ( به شما  LTV/CACاکتساب )  نهیبه هز  مشتری طول عمر  نسبت ارزش  
 ی ها نهی هزکمتر از    ای  شتری ب   دی کنیم  افت یدر  یمشتر   کیکه از    یمادام العمر   احتمالیدرآمد  

 یا نه. است یجذب مشتر   یبرا ازیمورد ن یابیفروش و بازار

مشتر نیگزیجا   یهانام عمر  طول  ارزش  هز  ی:  به  مشتر   نهینسبت  نسبت   ،یجذب 
CLTV/CAC 

 اکتساب   نه یفرمول نسبت ارزش طول عمر به هز 

ƒ (ی جذب مشتر  نهی( / )هزی)ارزش مادام العمر مشتر    

 CACدوره بازپرداخت    -  3

 ی جذب مشتر   یها نهیهز  شرکت  کی  تا  کشدیم است که طول    یزمان  CACدوره بازپرداخت  
ارزش بازگرداند.  را  ا  یبستگ  آن  خود  ( چقدر  CAC)  ی جذب مشتر   نهیدارد که هز  نی به 

   .کندیم کمک شرکت  ییدرآمدزا بههر سال چقدر  ایدر هر ماه   یمشتر  ک ی است و 

 یجذب مشتر   نهی: دوره بازپرداخت هزنیگزیجا  یهانام

 CACفرمول دوره بازپرداخت  

 ƒ (یهر مشتر  یبرا ARR) نی انگ ی( / می هر مشتر  یبرا  CAC)  نیانگیم

 CACنحوه محاسبه دوره بازپرداخت  

  نه یهز  دی جد  یجذب مشتر   یبرا   یاببازاری  و   فروش  در  دالر  400به طور متوسط    Aشرکت  
 یدالر   ARR 300  ایشرکت    یبرا  یدالر   MRR 25  دیجد  مشتری. به طور متوسط  کند یم
ماه   CAC 15.96دوره بازپرداخت    و،یسنار  نی. در اکند یم  دیماه( تول  MRR * 12دالر    25)
  15.96سال =    CAC: $400/$300=1.33است: بازپرداخت    همحاسب  نیسال با ا  1.33  ای

 ماه. 

 ی اب ی عملکرد بازار   ی د یکل   شاخص های   ن ی بهتر 
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 ( CAC)   یجذب مشتر   نه یهز   -  1

که    یانهیهز(  CAC)  ی جذب مشتر   نهیهز برا  ک یاست  کار  و  آوردن   ی کسب  به دست 
  ی ابی مرتبط با فروش و بازار  یها نهی هز  همه   شامل   نی. اشودیممتحمل    دیجد  یمشتر 

برا  یجذب مشتر   یبرا آنها  ب  دیخر  ی بالقوه و متقاعد کردن  که   انیهمه مشتر  ن یاست 
 . شودیم میتقس  دیجد

 هر کسب  یبه ازا نهی: هزنیگزیجا  یهانام

 ی جذب مشتر   نهیفرمول هز 

ƒ ( د یجد انی ( / تعداد )مشتریابی بازار  یهانهیهزفروش +  یها نهیهز جمع )    

 ی جذب مشتر   نه ی نحوه محاسبه هز 

بازار  یهانهیهزشرکت    ک یکه    د یفرض کن و  را در    یابی فروش  ز  کیخود   ر ی ماه به شرح 
بازار  یبند   میتقس و  فروش  دالر   500  -سفر    نهیدالر هز  15000  -  یابیکرده است: حقوق 
دالر در مجموع،    1000  -  غاتیدالر تبل  500  -  یدالر فناور   3000  -پرداخت شده    ونیسیکم

 م یبگواگر  اکنون،    .دالر  20000از    اند عبارتماه    نیآنها در ا  یابیرفروش و بازا  یهاتالش
 میبه دست آورد. تقس  دیجد  یمشتر   5شرکت را قادر ساخت تا    هاتالش  نیآن ماه، ا  یبرا
کرده   نهیدالر هز  4000  دیجد  یهر مشتر   یکه شرکت برا  دهدیمنشان    5بر    هانهیهز  کل

 دالر است.  4000آن دوره  یآنها برا  CAC در نتیجهاست. 

 سرنخ   ل ی نرخ تبد  -  2

بازد  ل ینرخ تبد   عنوان بهو    ندیآیم شما    تیاست که به وب سا  یدکنندگانیسرنخ درصد 
نشان    نیاست. ا  فروش  فیق  لیتبد  یارهایمع  نیترمهماز    یکی  نی. اشوند یمسرنخ جذب  
 . جذب مخاطب هدف مناسب است یشما برا  ییدهنده توانا 
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بازدنیگزیجا   یهانام نسبت  تبد  دکنندهی:  نرخ  سرنخ،  کل  لیبه  ازای  کی صفحه،  نرخ   به 
 سرنخ 

 سرنخ   ل ی فرمول نرخ تبد 

ƒ ( دکنندگانی بازد( / تعداد ) هاسرنختعداد )    

 سرنخ   ل ی نحوه محاسبه نرخ تبد

تعداد،    نیدارد. از ا  دکنندهی زدبا  50000شما هر ماه به طور متوسط    تی وب سا  دیفرض کن
 50000سرنخ /    2000سرنخ =    لی. نرخ تبد دی کنیمسرنخ را جذب    2000شما در مجموع  

 درصد 4کننده =  دی بازد

 ( MQL)  ی اب ی بازار  ط ی واجد شرا   ی هاسرنخ   -  3

 ی اب ی بازار  یهامیاست که توسط ت  یجهان  اریمع  کی(  MQL)  یابیبازار  طیسرنخ واجد شرا
 کنند، یفروش منتقل م  واحد  و به  کنند یم  دیکه تول  ییهاسرنخ  تی فیک  یر یگاندازه  یبرا

را دارند که شامل تعداد  ها MQLاهداف مرتبط با  یابیبازار یهامیت. اکثر شودیاستفاده م 
MQL  شده   رفتهیپذ  یهاسرنخکه به    ییهاسرنخ،  مثالعنوانبه  ، شودیم  رشیو نرخ پذ

 .شوندیم لی فروش تبد

 مشتری احتمالی: نیگزیجا  یهانام

 ی اب ی بازار   ط یواجد شرا   ی ها سرنخ فرمول  

Ƒ تعداد (MQL) 

 ( ROMI)   ی ابی بازار   ه یبازگشت سرما   -  4

 سهیرا در مقا  یابیبازار  ن یکمپ  کیدرآمد    زانی ( مROMI)   یابیبازار  هیبازگشت سرما  اریمع
هز کمپ  یاجرا  نهیبا  گ  نیآن  بازارکندیم   یر یاندازه  هدایت مؤثر    یهاابی.  سمتی  به 

  کند، یکه به رشد شرکت کمک م  یج یخود را با نتا  غاتیتبل  نهیو هز  یتا زمان، انرژ   شوندیم
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 ی را که برا   یا نهیهززمان و    ،ما   ایکه "آ  دهدیم سوال پاسخ    نیبه ا  KPI  نیمرتبط کنند. ا
 " ؟ میکنیمجبران   ،میا کرده خود صرف  یابیبازار  یهانی کمپ یتوسعه و اجرا

 ی اب یبازار   هی فرمول بازگشت سرما 

ƒ (نی کمپ یگذار  هی ( / جمع )سرمانیکمپ یگذار  هیجمع )سرما  -)درآمد قابل انتساب(  جمع   

 ی ابی بازار   ه ینحوه محاسبه بازگشت سرما 

ماه اجرا کند و رشد فروش قابل انتساب    کی  ی را برا  یدالر   10000  نیکمپ   کیشرکت    ک یاگر  
 50  ای  0.5دالر =    10000دالر( /    10000  -دالر    15000= )  ROMI  آنگاه:دالر باشد،    15000آن  

 درصد

 فروش   ی ها KPI  ن ی بهتر 

 تبدیل سرنخ به خریدار   نرخ   –  1

  تبدیل به اند و اکنون  فروش شده  فی است که وارد ق  ییهااز سرنخ  یدرصد   این شاخص،
ااندشده«  خریدار» فراگ   یکی  نی .  های  نیرتریاز  و   عملکرد  ید یکل  شاخص  است  فروش 

 نی فروش است. همچن  فرایند  یو اجرا  ی گذار   مت ی محصول، ق  ،از تناسب بازار  یقو  ی انشانه
 . شودیممحسوب  فروش و محصول شما    ،یابی بازار  یهامیت  ییدر همسو  یدیکل  اریمع  کی

 دار ی سرنخ به خر   ل ی تبد   نرخ فرمول  

ƒ (انی( / تعداد )مشتراند کردهی که خرید انیتعداد )مشتر   

 نحوه محاسبه 

مورد را   150،  2000  نی. از ا کند یم  جادیسرنخ ا  2000شما    یابیبازار  یهاتالش  دیفرض کن 
 درصد 7.5=  ازیامت  2000برد /  150. نرخ سود = د ی کنیم لیتبد یپول انیبه مشتر

 سرنخ   –  2
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الزم   هاسرنخ خدمات شما عالقه نشان داده است.    ایاست که به محصول    یفرد  سرنخ
ا  ط یواجد شرا  ستین به  ن  یمعن  نی باشند،  زمان  از،یکه هنوز   یی توانا  ایبودجه    ،یجدول 

 ی ورود   صورتبه   یبه طور کل  هاسرنخدر نظر گرفته نشده است. کسب    آنان  یر یگ  میتصم
 . شودیم ی ( طبقه بند شود یم)سرد در نظر گرفته  یخروج ای( شود یم)گرم در نظر گرفته  

 بالقوه  مشتری :نیگزیجا  یهانام

 سرنخ فرمول  

Ƒ (هاسرنختعداد )    

 MRR  یا  انه ی درآمد مکرر ماه  نرخ رشد  -  3

درآمد   )  ایدورهنرخ رشد  تکرار   یدرآمدها (  MRRماهانه  و  زمان  ی نرمال شده  بازه   ی در 
 توانیم، اما  شودیمنرخ ماهانه ذکر    کی  عنوانبهاغلب    MRR. نرخ رشد  است  ماههکی

  MRRرشد    درصد  10، "ما  مثال عنوانبهکرد.    ان ی ساالنه ب  یبازه زمان  ک یآن را با استفاده از  
 بود".  درصد 100ما در سال گذشته  MRR"نرخ رشد  ای"  میادادههدف قرار  لیآور یرا برا

 ای دوره: نرخ رشد درآمد ماهانه  نیگزیجا  یهانام

 MRRفرمول نرخ رشد  

 ƒ شروع دوره( MRRکل شروع دوره( / )مجموع  MRR  -دوره  انیپا MRR)مجموع  

 

 ( ASPفروش )  مت ی ق  ن ی انگ یم   -  4

 قیمت   به آن  نیمحصول مع  کیاست که    یمت یق  نیانگی ( مASPفروش )  متی ق  نیانگیم
به طور   ایخدمات    ایمحصول    کی  یبه طور محدود برا  تواندیم  اریمع  نی. اشودیمفروخته  
است که    جیرا  عملکرد  ید یکل   شاخص های  کی   نیکل بازار اعمال شود. ا  ی، براترگسترده
برا  عنوان به  ژهیوبهشود و  یاستفاده م  ی فروشها کانال  ایوکارها  کسب  سهیمقا  یاغلب 
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 کنند،یخدمات مشابه پرداخت م  ا یمحصوالت    یکنندگان برا که مصرف  یانهیاز هز  یبازتاب 
  جالب است.

 ارزش سفارش  نیانگی: منیگزیجا  یهانام

 فروش   مت یق   ن ی انگیفرمول م 

ƒ خدمات فروخته شده(  ایخدمات( / تعداد )محصوالت  ایجمع )درآمد محصول    

 فروش   مت ی ق  ن ی انگ ینحوه محاسبه م 

ساعت   5دالر و    3000  متی ساعت به ق  20با فروش    تواندی ملوکس    ی هاساعتسازنده    کی
را با   نیهر ساعت مطالبه کند. ا  یبرا   یدالر   ASP 3900دالر در هر ماه،    7500  متیبا ق
 7500دالر و    50  مت یساعت را با ق  2500که    د یکن  سهیسازنده ساعت با حجم باال مقا  کی

 ( منبع )  .شود یم یدالر  ASP 35. منجر به  فروشدیمدالر  30 متیرا به ق گریساعت د

KPI   ست؟ ی چ  مه یب 

کل عملکرد  معKPI)   مه ی ب  ید یشاخص  که    یار ی(  ب  ک یاست  بر   یبرا   مه ی شرکت  نظارت 
به    تواندیم  مه ی ب  عملکرد  یدیکل  شاخص های. کندیمخود از آن استفاده    ییعملکرد و کارا

 ییدارد، شناسا  ازین  یشتر یبه توجه ب   تشانیموفق  یرا که برا  ییهانهیزم  تا  دنشرکت کمک کن 
 شاغل در   مختلف  یهاشرکت  سهیمقا  یعملکرد اغلب برا   ید یکل  شاخص های  نی. انماید

  .شوندیاستفاده م  گری کدی با  مهی صنعت ب

 مه یعملکرد صنعت ب   ی دی کل   شاخص های

  د یخواهیمرا که  یتمام محصوالت دی توانیماست. شما  مهی ستون فقرات صنعت ب ،فروش
 .  دیبه دست آور یسود دیتوانینمآنها را بفروشد،  یکس  نکهیاما بدون ا د،ی داشته باش

  یبرا  د یکه شرکت شما با   ای بیمه   KPI  یا   عملکرد   ی دی کل   شاخص هایبه    از مقاله   بخش   ن ی ا
 : پردازد ی م کارکنان خط مقدم خود اعمال کند، 
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 ( Quote Rateقیمت دهی ) نرخ    -  1

  ی برا  تواندیماست که    مهی ب  یدیشاخص عملکرد کل  نیتریاساس  یده   متیقیا    نرخ مظنه
کارکنان گ  ،سنجش عملکرد  قرار  استفاده  نرخ  ردیمورد   ک یکه    کندیم  یر یگ اندازهمظنه  . 

ارائه کرده   شنهادیچند پ   ،ها تماس گرفته که با آن  ییهابا تعداد سرنخ  سهیکارمند در مقا
    است.

 ( Quota Rate)  ه ینرخ سهم  -  2

 ی حت   یز یمتفاوت است، اما چ  یقبل  KPIبا    ،a  حرف  کی  لهیوسبهتنها    ، مهیب  KPI  نینام ا
اندازه    ترمهم را  مظنه  نرخ  سهمردیگیماز  نرخ  گ   یبرا   هی.  در   یر یاندازه  کارکنان  عملکرد 
  دست   را آنقدر  هیشرکت سهم  کی. مهم است که  شودیمبه اهداف فروش استفاده    یابیدست
کارکنان احساس پاین در نظر بگیرد که    قدرآن  ایباشد،    یافتنیکه دست ن  در نظر نگیردباال  

  مناسب کمک کند.  هیسهم کی نییبه تع تواند یمنرخ  نیکنند. ا یزگیانگ ی و ب ضعف

 ( Contract Rate)  نرخ قرارداد   -  3

با    توانسته  کارمند  کیکه    کندیم  ی ر یاندازه گ  KPI  نیاست. ا  سرراست  ،نرخ قرارداد  اریمع
رسیدگی کرده که به آنها    ییهاسرنخدر مقابل تعداد کل    و  ردیتماس بگ  ،چه تعداد سرنخ
 . چه تعداد هستند

 ( Number of Referrals) تعداد ارجاعات   -  4

را در برابر   یفعل  انیشده توسط مشتر  داده  ارجاع  دیجد  انیتعداد مشتر  ،مه ی ب  KPI  نیا
  ی دیشاخص کل  نی. اکندیم  یر یاندازه گ  نیمع  یدوره زمان  کیدر    دیجد   انیتعداد کل مشتر

گ  مهی بعملکرد   اندازه  کمک    یر یبه  مختلف  جنبه  اولکندیم دو  ا  نی .  که    نیمورد  است 
است که   نیهستند. دوم ا  یراض  ماشما چقدر از محصوالت و خدمات ش   یفعل  انیمشتر

 است.  کی ارگان و غیر تبلیغی  یها نهیهزمربوط به رشد شرکت  میزان  چقدر از

 نرخ بستن   –  5
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KPI    ز  دیمف  ،بستننرخ فرد  رایاست  گ  یعملکرد  اندازه  را  نشان   کندیم  یر یکارکنان  و 
کس  دهدیم چه  بستن    یکه  نرخ    کیمهارت  دارد.  را  معاملهمعامله  از    یدرصد  بستن 

 .شوندیم لیتبد هانامهمهی ب فروش است که به   ییهامظنه

 ها مانده درصد معلق   –  6

و نشان    شودیماستفاده    میت  یکارآمد   یابیارز   یاست که برا  یمعمول  مهیب  KPI  کی  نیا
که چه تعداد از   دهد ینشان م  معیار  ن یا  .کنند یمکار    باهمچگونه   می ت    یکه اعضا  دهد یم

 ی ها نامهمهی بدرصد تعداد کل    به ازایهستند    دیدر انتظار تأ  نیدر هر زمان مع  ها نامهبیمه  
در گردش کار شرکت شما   اهگلوگ  ک ینشان دهنده    تواندیمباال    تعلیقشده. درصد    جادیا

 باشد. 

 نرخ رشد فروش   -  7

دوره خاص    کیشرکت در    کیکاهش( فروش    ای )  شیافزا  زان یم   ،مهیعملکرد ب  شاخص  نیا
استفاده را دارد که به دو دسته مختلف   نیبهتر  یزمان  اریمع  نی. اکندیم  یر ی را اندازه گ

بیمه    د یتعداد تمد  نیو همچن   دیجد   یها نامهمهی بتعداد    یر یگاندازه  یشود. برا   میتقس
کار   و   در مورد نحوه عملکرد کسب  بهتری  نشی ب  توانندیدو رقم م   نی ا  رایز  ،قبلی  یها نامه

 به شما بدهند. 

 نده یهر نما   ی به ازا  د یجد   یها نامه مه ی بتعداد    –  8

به   ایبیمه  KPI  نیا  ست؟ین  طورنیا  ست،یشما ک   ندهینما  نیکه بهتر  دیبدان  د یخواهیم
را ردیابی کنند تا    کندیها کمک مشرکت رقابت   ن یو همچن  بتوانند ستارگان فروش خود 
 . نمایند جادیا  ندگانینما ن یب یسالم

 انی نرخ حفظ مشتر   -   9

باشد. در واقع، اگر   برزمانو    نهیپرهز   فرایندی  تواندیم  دی جد  انیبه دست آوردن مشتر 
  ار یمع  نیسودآورتر است. ا  اریکنند، بس  تمدیدرا    جودوم   یها نامهبیمه  بتوانند    هاشرکت
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ب  ،مهیب  یدیکل ب   به   تمدیدی   یها نامه  مهی درصد  را صادر شده    دی جد  یها نامه  مه یتعداد 
 (منبع ) .کندیم یابیرد

 KPI یا  عملکرد   ی د یکل   شاخص های   ی استفاده از الگو

به نظر برسد. ممکن   یانتزاع   یکسب و کار شما ممکن است کم  یبرا   KPI  جادی مراحل ا
 ا ی  کار برگ   کیمراحل را با    نیباشد که ا  دیهمکارانتان مف  یشما و هم برا  یاست هم برا

 . دی کن شروع KPI یالگو

  حال نیدرعکمک کند و    یبه رفع سردرگم  تواندیم  ،به پاسخ دارند  ازیکه ن  یطرح سواالت
 را پاسخگو نگه دارد. یدیکل  کنانیباز

تا مطمئن    دی آن را دنبال کن  دیتوانیم  متانیوجود دارد که شما و ت  ییالگو  قسمت پاین،در  
 . دیهست قیخود دق عملکرد یدیکل  شاخص های میهنگام تنظ دیشو

 جدول 

 KPI یا  عملکرد   ی د یکل   شاخص های   گزارش  تهیه کردن   ی برا   ی نکات 

 ست ی چ  KPIگزارش 

 یگر ید  زیاست و گزارش آن چ  زیچ  کی شما    ی د یشاخص عملکرد کل  یا  KPI  یر یاندازه گ
در   نیریسا  ای  معاونین آنها،  عالی اجرایی  رانیمد   نفعان،یها به ذ گزارش  نیاست. اغلب، ا

 . شوندیکار شما ارائه م و  در کسب یتیریمد  یهاپست

موارد   صیتا تشخ  دیخود، گزارش خود را واضح و مختصر نگه دار  یها افتهیهنگام ارائه  
 . شود ترآسانهمه  ی برا  یدیکل

  KPIگزارش    نحوه ارائه   تا   کند ی م که به شما کمک    ذکر شده است   ی چند نکته اضاف   ر ی در ز 
 بهبود بخشید: خود  
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کردن    ترفهمقابل  یبرا  تواندیم(  Data visualization)   هاداده  ی مصورساز  ▪
 استفاده شود. انر یمد یتر براآسان یادآور یشما و   یهاافتهی

تا هم شما    دیاستفاده کن  یگذشته با فعل  یها داده  سهیمقا  یبرا   یخیتار  ی هادادهاز   ▪
 . دیرا مشاهده کن شرفتیپ د ی بتوان تیر یو هم مد

  قت یاز گفتن حق   هرگز   ،است  فیچقدر ضع  جینتا  نکه ی. صرف نظر از ادی صادق باش ▪
نبودن در گزارش  .دیکن ناجتناب   ا   شتریب  ، شما   KPI  دهی   صادق  به شهرت   نکهیاز 

 شرکت و شهرت شما کمک کند، ضرر خواهد داشت. 

 شود.   یطراح  شودیمکه به آن ارائه    یمخاطب  یبرا   دیبا  KPIگزارش    کی  ،یمانند هر گزارش

 هستند:  ری موارد ز   دنیبه شن  مند عالقه ندارند، اما    ریز  اتیبه جزئ   ی اعالقه  اد ی ز   احتمال به آنها  

 . کندیم  یابیارز  آن را  و   پردازدیمبه کدام هدف شرکت    قا  ی دق  KPIکه    دیمشخص کن  هدف: 

بدون   د،یکنیهدف استفاده م  نیا   یر یگ اندازه  یرا که برا   یدیشاخص عملکرد کل  : ارها ی مع
 . دیفهرست کن گر،ی موارد د ای بودن  یمال ، تاخیری  ،یتوجه به کم 

 یی ها افتهی  چنین  چگونه  نکه ی خاص و ا  KPI  این   انتخاب  لیدر مورد دل  یحیتوض  قصد:م
  . دی، ارائه ده کندیمشرکت کمک  ت یبه موفق 

گ  گزارش،  به خوانندگان  تکرار: اندازه  دفعات  تعداد  به  مربوط  ارائه    KPI  یر یاطالعات  را 
 . دی کنیممجدد آن اقدام   ی ر یبه اندازه گ  کباریوقت  هرچندمشخص کنید  و   دیده

 . دیرا مشخص کن  دی کنیمکه ارائه   ییهاداده ینحوه و مکان جمع آور   منبع داده:

شما    یهاافتهیخالصه کردن    یبرا   دی با  هایمصورساز باال،    های شنهادیدر کنار پ  :مصور سازی 
 گذشته استفاده شوند. یها افتهیآنها با  سهیمقا  نیو همچن

خوانندگان    یبرا  و  دانند یم آنها    عالوه بر آنچه  دی کنیمکه فکر    یهر اطالعات:  ی اطالعات اضاف 
 شما کمک کند.  KPIگزارش   مفهوم سازیذکر شود تا به   دیبا  ،مهم است
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 نتیجه گیری

 کرد   تی ر ی آن را مد   توانی نم نباشد،    ی ر ی قابل اندازه گ   چیزی   اگر 

برا   ید یکل  شاخص های به کسب  یعملکرد  که   اند آمدهبه وجود  وکارها  کمک  بفهمند  تا 
پ و  با اندموفقچقدر    شان یهاشرفتیاقدامات   توانند یم  هاشرکت،  ها  KPI  تحلیل  . 

فراتر   ،شان یفعلعملکرد  میزان  دهند و از    شیشهرت خود را افزا   رند،یبگ  یبهتر   ماتیتصم
 بروند. 

 ( KPIکتاب )  عملکرد   ی د یکل   شاخص های کتاب 

 عملکرد   ی د یکل   شاخص های کتاب 

 پارمنتر   د یو ی د   : سنده ی نو 

 یدزفول یمصطف ، یفرنوش باقر  :مترجم

 ران یمهم مد  یها از دغدغه  یکیآن همواره    یاجرا  حیو سنجش عملکرد و نحوه صح  یابیارز
 ی ط  زین  یمتعدد  یابیارز  یهاواسطه مدل  نیبوده است و بد   ع یها و صاحبان صناسازمان
است. کشور ما    درآمدهبه اجرا    ایشناخته شده دن  ی هامطرح و در سازمان  ریاخ  ی هاسال

ا  زین بنا به اهم   نبوده  مستثناامر    نیاز  ا  ده یگرد  یموضوع سع  ت یو  انحا    نیکه  مهم به 
 ی به طراح   توانیم  نهیزم  نیدر ا  دادهایرو   نیترمهماز    یک ی  عنوانبه.  ردیمختلف صورت گ

)بر اساس مدل    رانیا  تیفیک  یمل  زهیو جا  یسازمان  یو تعال  یور بهره  یمل  زهیجا   یو اجرا
EFQM اشاره نمود.  ۱۳۸۰( از سال 

  ی از آنها، اقدام به اجرا  یر یالگو گبا    زیکشور ن  یهااز وزارتخانه  یها و برخاز سازمان  یار یبس
شاخص   ،یاب ی خود نمودند. فارغ از آنکه نوع مدل ارز  یداخل  زیجوا  ی و اعطا  یاب یارز  فرایند

 ف ی و تعر  صی عملکرد، تشخ  یابیارز  ستمیس  کی رکن    نیترمهممحور باشد،    فرایند  ایمحور و  
  سنده یکتاب نو  نی. در ااستمختلف سازمان    یهامناسب در حوزه  یعملکرد   شاخص های

تک مشاوره  بر  هی با  سازمان  یاتجارب  در   کامال    یامرحله  ۱۲مدل    کیمتعدد،    یهاخود 
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ها مطرح کرده است و در  عملکرد سازمان شاخص های ن یاستخراج و تدو  یرا برا یکاربرد
 ز یمربوطه را ن  یهاستیلچکو    هابرگه  نه،گا  ۱۲از مراحل    کیکامل هر    حیادامه ضمن تشر

 کامل ارائه نموده است.  به طور

 لینک خرید کتاب 

 عملکرد سازمان   ی اب یارز  ی دی کل   شاخص هایمرجع  کتاب 

 براگ  ون ی : استسنده ی نو 

 یصامع نیو حس  یخان  مترجم: محسن قره

  ی عملکرد واحدها   تیوضع  خواهندیشده است که م  هیته  یرانیهمه مد  یکتاب برا  نیا
عملکرد سازمان،   یعموم  شاخص هایکتاب عالوه بر    نیمختلف شرکت خود را بدانند. در ا 

 ،یمهندس   ،یمال   ،یمختلف شامل حسابدار   یعملکرد واحدها   یابیخاص ارز  شاخص های
بعد   تنهانه  شدهمطرح  شاخص هایشده است.    ارائهو فروش    یابیبازار  د،یتول  ک،یلجست
 ز یو سهم بازار شرکت را ن  تی ظرف   ،یاثربخش  ،ییبلکه کارا   دهند،یسازمان را پوشش م  یمال

 . دهندیقرار م یموردبررس

 لینک خرید کتاب 

 بع: ا من

g2.com 

  news.gallup.com 

qlik.com 

insightsoftware.com 

 ترجمه و اقتباس: 
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https://aryanaghalam.com/book/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
https://www.g2.com/
https://news.gallup.com/
https://www.qlik.com/
https://insightsoftware.com/
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