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NPS چیست؟
نویسنده: qualtrics.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی 

NPS مخفف »امتیاز مبلغ برند« و معیار سنجش تجربه مشتری است. NPS میزان 

تک سوالی  نظرسنجی  یک  با  می کند،  اندازه گیری  را  شرکت  به  مشتریان  وفاداری 

اندازه گیری و با عددی از 100- تا 100+ مشخص می شود. هرچه این امتیاز باالتر باشد، 

بهتر است. NPS اغلب به عنوان معیار طالیی تجربه مشتری در نظر گرفته می شود و 

اولین بار در سال 2003 توسط شرکت ِبین مطرح شد و اکنون میلیون ها کسب وکار 

برای ارزیابی و پیگیری تجربه مشتریانشان از آن استفاده می کنند. NPS نظر مشتری 

را بر اساس یک سوال ساده می سنجد:
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چقدر احتمال دارد که این سازمان/محصول/خدمت را به دوست یا همکارتان 
توصیه کنید؟

پاسخ دهندگان امتیازی بین 0 )کم( تا 10 )زیاد( به این سوال می دهند و بر اساس 

پاسخ و امتیازشان در یکی از 3 دسته زیر قرار می گیرند:

1. مبلغان امتیاز 9 یا 10 می دهند و معموال مشتریانی وفادار و مشتاق هستند. آن ها 

به خرید ادامه می دهند و با معرفی شما به دیگران به رشدتان کمک می کنند.

اما  راضی هستند  از خدمات شما  آن ها  8 می دهند.  یا   7 امتیاز  بی تفاوت  ها   .2

آن قدر خوشحال نیستند که مبلغ شرکت شما باشند و در برابر پیشنهاد های رقبا 

آسیب پذیرند.

3. مخالفان امتیاز 0 تا 6 می دهند. این ها مشتریان ناراضی هستند که بعید است 

دوباره از شما خرید کنند و حتی شاید دیگران را برای خرید از شما منصرف کنند. 

مانع  منفی  دهان به دهان  تبلیغات  با  و  بزنند  آسیب  برندتان  به  می توانند  آن ها 

رشدتان شوند

محاسبه NPS شما
محاسبه امتیاز  NPS شرکتتان ساده است و فقط باید درصد مخالفان را از درصد 

مبلغان کم کنید. مثال، اگر 10 درصد پاسخ دهندگان مخالف، 20 درصد بی تفاوت و 

70 درصد مبلغ باشند، امتیاز NPS شما 60=10-70 است. تبدیل مخالفان به مبلغان 

بر NPS شما اثر می گذارد و وفاداری مشتریان به برندتان را بهبود می بخشد.

NPS کاری و رابطه ای
نظرسنجی های NPS رابطه ای به طور منظم و مثال فصلی یا ساالنه انجام می شوند. 

هدف این است که نظر دوره ای مشتریان را بسنجید و احساس کلی آن ها نسبت 

به شرکتتان را بفهمید. هر سال می توانید برای بررسی رابطه سالم با مشتری از این 

داده ها استفاده کرده و معیاری برای موفقیت شرکت ارائه کنید.
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از تعامل مشتری با شرکت انجام می شود )مثال  NPS کاری پس  نظرسنجی های 

هنگام خرید یا تماس با پشتیبانی(. از این نظرسنجی ها برای درک رضایت مشتری 

در نقطه ای مشخص و ارائه بازخورد درباره موضوعی خاص استفاده می شود. برای 

شناخت مشتری در سطح کالن و خرد بهتر است از هر دو نوع نظرسنجی استفاده 

کنید.

چه چیزی را می توان با استفاده از NPS اندازه گیری کرد؟
تقریبا می توانید هر چیزی را با استفاده از NPS اندازه گیری کنید. عالوه بر محاسبه 

فروشگاه ها،  جمله محصوالت،  از  چیزی  هر  امتیاز  می توانید  سازمان،  کلی   NPS

صفحات وب یا حتی کارمندانتان را اندازه گیری کنید.

 NPS از  می توانید  هم  مشتری  تجربه  سنجش  یا  بازاریابی  استراتژی  تعیین  در 

استفاده کنید. با استفاده از معیارهای NPS صنعتی هم می توانید عملکرد خودتان 

را با رقبا مقایسه کنید. به این ترتیب می توانید بازار هدف را بهتر بشناسید و ببینید 

رسانه های  در  کمپین هایتان  خدمات،  و  محصوالت  به  واکنشی  چه  مشتریان 

که  است  این  هدف  دارند.  شما  مشتریان  خدمات  بخش  کارمندان  و  اجتماعی 

مشتریان وفاداری به دست آورید که فقط مصرف کننده نباشند و به مبلغان برند 

تبدیل شوند.

)eNPS( برای نظرسنجی و ارزیابی کارمندان NPS استفاده از
طراحی  مشتری  بازخورد  جمع آوری  برای   NPS نظرسنجی های  بیشتر  درحالی که 

شده اند، اما می توان از آن ها برای ارزیابی احساسات کارکنان هم استفاده کرد و 

به آن eNPS می گویند. eNPS نشان می دهد که چقدر احتمال دارد کارکنان شما 

شرکتتان را به عنوان مکان مناسبی برای کار به دیگران توصیه کنند.

بعضی ها هم  عقیده دارند که این روش چندان مناسب نیست و بهتر است از سایر 
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روش های جامع نظرسنجی مانند نظرسنجی های مشارکت کارمندان استفاده کنید. 

eNPS پیچیدگی الزم برای یک نظرسنجی مشارکتی را ندارد، زیرا فقط از یک سوال 

کاملی  تصویر  اما  باشد،  نقطه شروع خوبی  می تواند  اگرچه  است.  تشکیل شده 

از شرایط مناسب کارمندان به شما ارائه نمی دهد و نمی دانید پس از کسب این 

داده ها، باید کدام بخش ها را بهبود ببخشید.

NPS روش ساخت یک نظرسنجی
و  داده ها  ساماندهی  به  باید  اما  است،  آسان  نسبتا   NPS نظرسنجی های  تهیه 

استفاده طوالنی مدت از آن  ها هم فکر کنید. می توانید از نرم افزار نظرسنجی استفاده 

کنید، اما ازآنجاکه فقط یک معیار را ارزیابی می کند، نمی توان چندان به نتایج آن 

تکیه کرد.

توصیه می کنیم از پلتفرم مدیریت تجربه مشتری یا نرم افزار NPS استفاده کنید تا 

دیدی جامع از مشتریانتان به دست آورید. پلتفرم های مدیریت تجربه مشتری به 

شما امکان می دهند که تمام تعامالت شرکت با مشتریان فعلی و آینده را پیگیری 

کنید. با نصب این سیستم می توانید از داده های NPS استفاده کنید و ببینید کدام 

نقاط تعامل با مشتری دارای امتیاز NPS باال هستند و کدام نقاط تماس امتیاز 

پایین تری دارند. در نظرسنجی NPS باید سوال های زیر را بپرسید:

1. سواالت جمعیت شناختی
خوب است نظرسنجی NPS را با سواالت جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت 

و درآمد شروع کنید، زیرا اطالعاتی که از پاسخ به چنین سواالتی به دست می آید 

نیازی  هم  اگر  است.  مفید  تجزیه وتحلیل  فرایند  در  مشتریان  بخش بندی  برای 

از قبل در سیستم های CRM یا پایگاه  را  به این سواالت ندارید یا این اطالعات 

داده مشتریان دارید، آن ها را در نظرسنجی نیاورید. یادتان باشد هرچه سواالت 

نظرسنجی کمتر باشد بهتر است.
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NPS 2. سوال اصلی
این سوال اصلی برای محاسبه امتیازتان است. سایر سواالت برای تحلیل راحت تر 

امتیازات و پیگیری پاسخ دهندگان و دریافت بازخوردشان استفاده می شود.

3. دلیل امتیاز
در این سوال توضیحی و باز، دلیل اصلی مشتری برای امتیازی که در سوال اصلی 

داده است را می پرسید. پاسخ این سوال به شما کمک می کند تا انگیزه  های مبلغان 

و مخالفان را بفهمید. بررسی پاسخ های این سوال تشریحی زمان بر است، بنابراین 

می توانید از ابزار تحلیل متن مانند Text iQ استفاده کنید. اگر تعداد پاسخ ها زیاد 

باشد، ابزار تحلیل متن باعث صرفه جویی فراوان در وقت می شود.

4. چگونه می توانیم تجربه شما را بهتر کنیم؟
در این سوال، از پاسخ دهنده می خواهید راهکاری ارائه دهد تا شما بتوانید تجربه 

بهتری برای او رقم بزنید. این روش برای پیگیری مشتریان مفید است. اگر پاسخ 

این سوال را از قبل می دانید، می توانید مشکل مشتری را مستقیم حل کنید. یادتان 

باشد همه موارد به دو سوال »دلیل امتیاز« و »چگونه می توانیم تجربه بهتری برای 

شما رقم بزنیم؟« نیاز ندارند، زیرا بارها پاسخ یکسانی دریافت کرده اند. مثال، اگر 

دلیل امتیاز بدی که به شما داده اند، زمان انتظار طوالنی هنگام تماس با شرکت 

بوده است، راهکار بهبود تجربه آن ها، کوتاه کردن زمان انتظار است.

اجازه گرفتن از مشتری برای پیگیری او
می توانید از شرکت کننده نظرسنجی بپرسید که آیا اجازه می دهد در صورت نیاز او 

را پیگیری کنید و دوباره با او ارتباط برقرار کنید؟ اگر فرد در پاسخ نظرسنجی به 

موردی اشاره کرده باشد، شاید دوست نداشته باشد درباره آن با همه حرف بزند. 

بر اساس نوع توزیع نظرسنجی میان افراد مختلف، شاید بتوانید ایمیل و شماره 

تلفن مشتری را بگیرید و شاید نتوانید. پس در صورت نیاز این موارد را مستقیم 
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از مشتری بخواهید. اگر می توانید اطالعات تماس آن ها را با متادیتا از سیستم 

دیگری دریافت کنید، این اطالعات و سواالت جمعیت شناختی را از آن ها نپرسید.

با امتیاز NPS خود چه کاری می توانید انجام دهید؟
NPS یک شاخص است، یک معیار کلی برای پیگیری مشتریان ارائه می دهد و به 

شما امکان می دهد پیشرفت های یک محصول، خدمت یا سازمان را بررسی کنید. 

اما عوامل زیادی بر NPS اثر می گذارند.

مثال کارمندان بخش پاسخگویی به مشتریان را در نظر بگیرید. شاید یک کارمند 

امتیازها  این  به  اگر فقط  باشد. شاید  امتیاز 32 داشته  امتیاز 78 و کارمند دیگر 

نگاه کنید، نتوانید دلیل این تفاوت را بفهمید، اما اگر محیطی که هر کارمند در آن 

کار می کند را در نظر بگیرید، دلیل اصلی را پیدا می کنید. شاید کارمندی که امتیاز 

کمتری گرفته با مشتریانی مواجه بوده که می خواستند خریدشان را کنسل کنند و 

کارمند دارای امتیاز باال با یک مشتری جدید برخورد داشته است. طبیعی است که 

این دو کارمند بر اساس تجربه مشتری قبل از تماس با شرکت، امتیازهای متفاوتی 

از مشتریان دریافت کنند.

حتی می توانید مواردی مانند »میانگین زمان رسیدگی« یا »ارائه راهکار در تماس 

اول« را بررسی کنید یا درباره ویژگی های خاصی مانند مودب یا مفید بودن کارمند 

امتیازی  دلیل  و  انگیزه مشتریان  موارد  این  بخواهید. همه  بازخورد  از مشتریان 

بر  اثرگذار  با تحلیل داده ها، عوامل  را مشخص می کند. پس  به شما داده  اند  که 

امتیازهایتان را می شناسید.

انتظار مشتری  انگیزه های اصلی مشتری، شاید متوجه شوید که زمان  با تحلیل 

آن  اول  و  دارد  شما   NPS امتیاز  در  را  نقش  بزرگ ترین  شرکت  با  تماس  هنگام 

حوزه را بهبود بخشید. همچنین متوجه می شوید که انگیزه های اصلی بخش های 
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مختلف مثل گروه های سنی یا جنسیت های مختلف با هم متفاوت است. در نتیجه 

می توانید رویکردتان را با مخاطبان مختلف همسو کنید تا تجربه مطلوبی کسب 

کنند. هرچه بتوانید در کنار امتیاز NPS، داده های بیشتری را جمع آوری و تحلیل 

کنید، بیشتر با عوامل اثرگذار بر تجربه مشتری آشنا می شوید و حوزه های مختلف 

را بر اساس اولویت ها بهبود می بخشید تا بیشترین اثر را بر مشتریان بگذارد.

استفاده از داده  های نظرسنجی NPS در مدل ریزش مشتری
با ادغام داده های مربوط به ریزش مشتری و شاخص های تجربه مشتری از جمله

NPS ، می توانید پیش بینی کنید که مشتری چه زمانی شما را ترک می کند و دیگر از 

محصول و خدمتتان استفاده نمی کند. در گذشته، طراحی مدل ریزش مشتری فقط 

از عهده آماردانان پیشرفته برمی آمد، اما با Qualtrics Predict iQ می توانید مدلی 

طراحی کرده و شروع به شناسایی مشتریانی کنید که احتماال شما را ترک می کنند 

و ترتیبی دهید که یک تیم مراقبت از مشتری آن  ها را پیگیری کند.

 

NPS بخش  بندی بر اساس پاسخ های نظرسنجی
بخش بندی مشتریان بر اساس امتیازی که به شما داده اند، راهی عالی برای یافتن 

الگوها و روش های مناسب و بهبود نقاط تماس با مشتریان و ارتقای تجربه آن  ها 

است. این بخش بندی می تواند بر اساس رفتار، عوامل جمعیت شناختی یا بازار 

مشتریان انجام شود. با استفاده از امتیازات NPS که مشتری در مسیر خرید به 

شما می دهد، می توانید در کانال دلخواه او و در لحظه مناسب از او بازخورد بگیرید 

و معیارهایتان را در طول زمان بازنگری کنید.
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