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 KPIs -مؤشرات األداء الرئيسية

key performance indicators 

 التسويق الرقمي -تبسيط مفهوم مؤشرات األدء

 

 = هي أدوات تساعد المنظمة على قياس مدى تحقيق النتائج داخل المنظمة   //مؤشرات الأداء الرئيسية

 .تحويل جميع الأهداف والإجراءات إلى طريقة يمكن قياسها

 

 قبل رسم الخطوط العامة الرقمية أهم مايمكن معرفته في إدارة مؤشرات القياس- Basic topics 

 . بالمؤشرات الأداء تكون رقمية في الغ -

 .المنظماتللمنشآت و التسويقي تحسين الأداء هو الهدف الرئيسي لمؤشرات الأداء -

 .ةوما لا يمكن قياسة لا يمكن إدارت ما يمكن قياسة يمكن إدارته قاعدة مهمة -

 

 الطريقة الصحيحة لرسم مؤشرات الاداء للمنظمات تشمل: 

 ؟ المنظة او الشركةتحديد أهداف  .1

 ء ؟تحديد نوع العملا .2

 ! تحديد نوع المنتجات أو الخدمات )المنفعة التي يحصل عليها العميل (  .3

 .حديد الموظفينت  .4

 .حديد إجراءات وخطوات العمل )العمليات(ت  .5

 .قثم نضع مؤشرات الأداء بناءاً على ما سب -

 

  التسويق للموظفينالطريقة الصحيحة لرسم مؤشرات الأداء: 

 تحديد الأدوار والمهام الرئيسية .1

 تحديد إجراءات وخطوات العمل اليومية .2

 المسوقتحديد المهارات التي يجب أن يتقنها  .3

  تحديدا تحديد الوصف الوظيفي .4

 قثم نضع مؤشرات الأداء بناءاً على ما سب -

 

 الرقمية على وجه الخصوص -من أهم الأخطاء التي تقع فيها كثير من الشركات: 
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الإستراتيجية وينسون وضع مؤشرات أداء على الإجراءات  التسويقية فوضع مؤشرات أداء على الأهدا 

في الشركات سببها  من الأخطاء %85  والعمليات ،الإجراءات والعمليات هي القلب النابض للشركات

 !! ءمن النماذج لتطبيق قياس الأداء لكل إجرا الإجراءات والعمليات

 

 رقمية: -وهو النموذج المناسب حتى إن كانت الشركة تقنية "نموذج الإدارة المنطقي"أرفق لكم 

 

تعرف أهميتها وهل ممكن تحذف جزء منها أو  وتريدإذا كان لديك مؤشرات أداء كثيرة في الشركة حسنا.. الآن 

 و  الأهميةImportance   التي تعتمد على AI مصفوفة -هذه المصفوفة تضيف عليها إستخدم

 Availability  التوافر 

 -   ةحسب النموذج المرفق في الصور  -
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 حسب النظام المعمول به -ءمكونات فريق عمل مؤشرات الأدا

 كالآتي: تقني او تقليديوتطبيق سواء كان البزنس  
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 !؟ الشركات تستخدمها للأسفطرق لإعداد مؤشرات الأداء كلها خطأ وغير صحيحة وكثير من اغلب ال

 شراء مؤشرات أداء من مواقع عالمية جاهزة .1

  عقد ورش عمل عصف ذهني لمجموعة من الموظفين داخل الشركة .2

وهو أن تبحث عن شركة ناجحة وتتعرف على اعمالهم وخططهم  Benchmarking القياس المقارن .3

 ! كوتطبقها في شركت

 

 

 

  ..ي إدارينموذج تسويق– ةمرفق في الصور  حيحةماذا أحتاج لعمل مؤشرات أداء بطريقة صحسنا 

 -تقليدي وينصح به

 
 

 هم ركن عند وضع مؤشرات قياس لإنجاز خطة التسويق الرقمي:أ 

  10-80-10قاعدة 

 مؤشرات نتائج الأداء10 

 )العمليات( مؤشر أداء ماذا تفعل  80  

 ءمؤشرات رقابية لمتابعة الأدا  10

 رات الأداءن أنواع قياس مؤشم- KPIs 
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 سأرفق لكم نموذج فعلي تطبيقي كيفية أقيس الأداء في الشركة؟ 

 

(1) 
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 تعبئة (2)

 

 
 

 

 مؤشرات القياس // لبعض تطبيقيى كامل ومختصر مثالوالآن.. 
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