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چندین سال پیش در مجله ى هاروارد بیزنس ریویو (Harvard Business Review) مقاله اى با تیتر «تنها شاخصى که باید در کسب 
و کارتان ارتقاء دهید» به چاپ رسید. از آن روز به بعد این شاخص به یکى از مهم ترین معیارهاى اندازه گیرى در کسب و کار تبدیل شد؛ تا 
.(NPS (Net Promoter Score جایى که امروزه در سایت هاى کاریابى سمتى براى مدیریت این شاخص وجود دارد. آن شاخص چیزى نبود جز

شاخص NPS چیست و چرا در چند سال اخیر اهمیت پیدا کرده است؟
طبق نظریه اى که در این مقاله مطرح شد، این شاخص متر و معیارى است که میزان وفادارى مشتریان کسب و کار را با یک روش 
بسیار ساده اندازه مى گیرد. پیش از این اندازه گیرى میزان وفادارى و رضایت مشتریان بر اساس پرسش نامه هاى طوالنى و بعضاً خسته کننده 
و پیچیده اى انجام مى شد. خود این پرسش نامه ها مشکالتى در تحلیل داده ها به وجود مى آوردند؛ اما شاخص NPS بر اساس یک فرمول ساده 

محاسبه مى شود. در این روش فقط و فقط یک سؤال کلیدى از مشتریان یا کاربران پرسیده مى شود و آن سؤال این است:
«احتمال اینکه محصول/برند/کسب و کار/خدمت یا... را به دوستان و آشنایان خود معرفى کنید، چه قدر است؟»

ساده است؛ نه؟ بله. اما در حقیقت زیبایى این روش در همین سادگى است. نکته ى جالب این روش در نحوه ى جواب دادن و تحلیل 
پاسخ هاست. شرکت کنندگان در این نظرسنجى باید عددى بین 1 تا 10 را انتخاب کنند. 1 یعنى احتمال معرفى تقریباً صفر است و 10 یعنى 

100٪ معرفى مى کنند.
بر اساس این روش پس از اینکه پاسخ ها جمع آورى شد، باید چنین تحلیلى روى پاسخ ها صورت بگیرد:

تمام کسانى که به شما و یا محصول و خدمتتان امتیاز 9 و 10 داده اند، جزء «ُمَرّوجان» و وفاداران شما به حساب مى آیند. ُمَرِوجان   -
در اصطالح انگلیسى Promoter نامیده مى شوند.

تمام کسانى که به شما و یا محصول و خدمتتان امتیاز 8 و 7 داده اند، «مجهوالن» هستند. مجهوالن کارى براى شما نمى کنند و   -
خنثى هستند. در انگلیسى به این گروه Passive گفته مى شود.

تمام کسانى که به شما امتیاز کمتر از 7 داده اند، کسانى هستند که به نوعى از شما ناراضى اند و در اصل از ترویج شما جلوگیرى   -
مى کنند. به این افراد Detractor مى گویند.

حال فرض کنیم که یک نظرسنجى با 100 شرکت کننده انجام داده ایم و پس از تحلیل پاسخ ها به این نتیجه مى رسیم:
ُمَروجان: ٪50
مجهوالن: ٪30

دفع کنندگان: ٪20
طبق روش NPS شما باید مجهوالن را کامًال فراموش کنید و عدد درصد مروجان را منهاى عدد درصد دفع کنندگان کنید (عالمت درصد 
را در عملیات منها قرار ندهید)؛ یعنى 20=30-50. عدد به دست آمده امتیاز خالص ترویج کنندگان شما یا همان Net Promoter Score است و 
میزان وفادارى مخاطبین را به شما نشان مى دهد. این عدد همیشه در بازه اى بین 100- تا 100+ قرار دارد و هر کسب و کار، برند، خدمت یا... 
امتیازى در این بازه کسب مى کند. اگر امتیاز یک عدد مثبت باشد، یعنى ترویج کنندگان از دفع کنندگان بیشترند و اگر این امتیاز منفى باشد، 
معناى برعکسى دارد. اینکه این عدد چه قدر مثبت باشد تا نتیجه ى مطلوبى تلقى شود، به نمونه هاى صنعت بستگى دارد تا شرکت ها بتوانند 

به معیارى تقریبى از میانگین صنعت برسند.
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شاخص NPS در پادکست دایجست
حال که با مفهوم NPS آشنا شدیم، مى خواهم اهمیت این شاخص را در مقوله ى پادکست تشریح کنم و نتیجه ى یکى از نظرسنجى هاى 

خودم براى پادکست دایجست را در اختیار شما بگذارم.
از آن جایى که یکى از اصلى ترین و مهم ترین روش هاى ترویج و رشد کردن یک پادکست، تبلیغات دهان به دهان (ارگانیک) است، در 
نتیجه بسیار حائز اهمیت است که بدانید امتیاز خالص مروجان شما در دوره هاى مختلف به چه شکل است. این شاخص تصویر بسیار واضحى 

از میزان رضایت و قدرت ترویج شوندگِى ارگانیِک پادکست شما را ترسیم مى کند.
کمى بعد از 30 ماه فعالیت و نزدیک به 30 قسمت تولید، تصمیم گرفتم تا شاخص NPS را براى پادکست دایجست بسنجم. این کار 
طى دو نظرسنجى -یکى به صورت لینکى در گوگل و دیگرى زیر یک تصویر در اینستاگرام- انجام شد. نتیجه ى این نظرسنجى به شرح زیر 

آمده است:
تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجى گوگل (فرد مى توانست ناشناس باشد): 803 نفر

تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجى زیر یکى از پست هاى اینستاگرام: 203 نفر
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همان طور که مى بینید، تفاوتى بین عدد NPS در دو نظرسنجى گوگل و اینستاگرام وجود دارد. در مورد دالیل این اختالف احتماالتى 
وجود دارد:

- کسانى که صفحات اجتماعى پادکست را دنبال مى کنند، اساساً به پادکست تمایل بیشترى دارند و میزان وفادارى و درگیرى ذهنى 
آن ها نسبت به پادکست بیشتر است؛ در نتیجه پاسخ ها به امتیازات باالتر تمایل داشته اند.

- در نظرسنجى اینستاگرامى، امتیازدهى در کامنت هاى زیر پست صورت گرفته و نام کاربرى امتیازدهنده نمایان است. از این رو ممکن 
است کسانى که امتیاز پایین ترى در نظر داشته اند، به این دلیل ناخودآگاه از ثبت نظر خوددارى کرده اند و بیشتر پاسخ هاى ثبت شده از طرف 

کسانى بوده که امتیازهاى باالترى داده اند.
به هر جهت به نظر مى آید که امتیاز خالص ترویج کنندگان پادکست دایجست، در بازه ى منفى صد تا مثبت صد، چیزى حدود 50+ است. 
خوب یا بد، این رقم مى تواند به عنوان نمونه اى از آمار واقعى (Benchmark) هم براى پادکست دایجست و هم دیگر پادکست هاى فارسى مورد 

توجه قرار بگیرد تا کمى به ترویج فعالیت هاى آتى در حوزه ى پادکست فارسى کمک کرده باشد.
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