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 تعالیبسمه

 

 فروش یهاداده هیو ارا روند لیتحل

مند، های فروش آن هستند. تحلیل نظامهای شرکت که به صورت مستقیم به درآمدزایی آن مربوط است، دادهترین دادهکلیدی

ی فروش، ترین نیازهای یک کسب و کار است. اگر شرکت نتواند رفتار نیروهاهای فروش، یکی از اساسینگر دادهجامع و آینده

.تواند در این محیط رقابتی باقی بماندهای الزم را نسبت به آینده داشته باشد، نمیبینیمشتریان و بازار را تحلیل کند و پیش

 

د. بینی آینده هستنهای تاریخی فروش، مواد خوبی برای بررسی کارآیی کسب و کار و رفتار مشتریان در گذشته و پیشداده

ر دانند که دو کارها معموال به طور شهودی، از اوضاع فروش باخبر هستند. مثال طور ضمنی و تقریبی میمدیران و صاحبان کسب 

کدام بخش فروش افت دارد. اما این نگاه عمیق نیست و ممکن است با خطا همراه باشد. گاه مدیران حتی در اینکه مشتری برای 

گری داده دارند تا های تحلیلای فروش در هر شرکتی نیاز به افرادی با مهارتشوند. واحدهها درآمدزاتر بوده نیز دچار اشتباه میآن

.های فروش شرکت استخراج کندبتوانند اطالعات مفیدی را برای آنها از بین داده

 

 

 

ها روند کلی و نوسانات دوره را در های تاریخی فروش، راهنمای خوبی برای چگونگی ادامه فعالیت بنگاه هستند. این دادهداده

های تاریخی کنند. اما خوب است، ابتدا بدانیم که دقیقا منظور ما از دادهو مدیران را متوجه نقاط قوت و ضعف میدل خود دارند 

 .های فروش نشان داده شده استای ساده از دادهفروش چیست؟ در جدول زیر نمونه

 

را  های بیشتریها از در کسب و کارهای مختلف متفاوت هستند. مثال در یک کسب و کار آنالین، ممکن است دادهطبعا این فرم

سازی داده ها های کمی و کیفی مشترک هستند. این فرم، فرم آمادهها در یک سری از ویژگیآوری کرد. اما همه این دادهنیز جمع

 .آوری نشوندر شرکت با نظمی مانند فرم باال جمعها داست. چرا ممکن است داده
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ها است. های تحلیل دادهترین گامافزار فروش، یکی از سختهای ثبت شده در نرمهای فروش از میان دادهسازی دادهآماده

آوری ها زمان برای جمععتگیرد و ساها هیچ وقت به آسانی در دسترس آنها قرار نمیدانند که دادهگران داده بنا بر تجربه میتحلیل

ها وجود ندارد. گاه بخشی ها در شرکتروزرسانی دادهای جهت ثبت و بهچند سطر داده نیاز دارند. گاه پایگاه داده واحد و یکپارچه

ای هانی در دادهخوافزار در یک برهه از زمان، منجر به بروز ناهمشوند. گاه نیز تغییر نرماهمیت تلقی شده و ثبت نمیها، بیاز داده

رفته ها را جدی گسازی دادهشود که مرحله آمادهبرند. بنا بر این توصیه اکید میی کار را باال میتاریخی شده یا پیچیدگی و هزینه

 .ها باشدگر دادههای فروش نبایستی مانعی برای تحلیلسازی دادهبر بودن آمادهو برای آن اهمیت قائل شوید. زمان

 :یستی چند ویژگی کیفی داشته باشندها باداده

داده باید با استانداردهای متعارف سازمانی و عمومی مطابقت داشته باشد. مثال داده مربوط به ارقام فروش،  :(Accuracy) دقت

ند رُ از واحد یکسانی نظیر ریال تبعیت کنند. همچنین خطاهای انسانی یا فنی نیز باید بررسی و کنترل شوند. به عنوان مثال،

 .شده شودتواند منجر به خطای بزرگی در مقدار نهایی محاسبهکردن اعداد اعشاری در محاسباتی که مراحل متعدد دارند، می

ایم. مثال دو متغیر متفاوت اما شبیه به اش را داشتهداده باید همان چیزی باشد که قصد سنجش :(Validity) صحت و اعتبار

 .اه گرفته شوندهم، ممکن است با یکدیگر اشتب

ها مبنای سنجش عملکرد هستند. آوری داده نباید مکررا تغییر کند. چرا که دادهروش جمع :(Reliability) قابلیت اطمینان

های مالی ها و دستکاری صوری حسابداری، قابلیت اطمینان صورتمثال بهبود بازده دارایی شرکت از طریق بازآرایی حساب

 .آوردشرکت را پایین می

کند. مثال ترین زمان ممکن جمع آوری شود و تاخیر، از منافع آن کم میداده باید در فوری :(Timeliness) ثبت به موقع

ای جهت تجزیه و تحلیل مدیر عملیات یک شرکت تولیدی به آمار ساعتی، و مدیر عملیات یک شرکت آنالین به آمار لحظه

 .نیازمندند

داده باید مرتبط با مقاصد ما باشد. مثال اگر مدیر عملیات به دنبال تحلیل آماری خط تولید  :(Relevance) مرتبط بودن

 .ی مرتبط را باید جهت این امر، گردآوری و تحلیل نموداست، داده

 3ماهانه شرکت در  های بعدی است. مثال برای تحلیل فروشنقص و کمبود داده مانع قدم :(Completeness) کامل بودن

 .توان بدون داشتن جدول کامل تحلیل را آغاز کردها ضروری است و نمیی ماهسال اخیر، داشتن آمار همه

داوری و تبعیض و وابسته به ذهنیت افراد باشند. در آوری و ثبت باید بدون پیشها جمعروش :(Bias) داوریبدون پیش

ه دخیل است، باید به فکر راهی برای کسب داده به طور غیرانسانی یا اعتبارسنجی و مواردی که قضاوت افراد در گردآوری داد

توان از دستگاه شمارنده به جای های عبوری از یک مسیر، میاستانداردسازی قضاوت انسانی بود. مثال برای شمردن تعداد ماشین

 .انسان استفاده نمود

ای، منابع کافی برای ها ضروری است. مثال یک فروشگاه زنجیرهودیتتوجه به محد :(Limitations) هاتوجه به محدودیت

 .گیری بسنده کندهای آماری و نمونهثبت جنسیت تمام مشتریانش ندارد و باید به روش

های ورودی و های سایر منابع باید بررسی و کنترل شود. دادهتناقض داده با داده :(Alignment) همخوانی با سایر منابع

 .باید با هم مطابقت داشته باشند. مغایرت این دو نباید امری عادی تلقی شودخروجی 
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هایش مطمئن گردد. همچنین ها را داشته باشد و از کیفیت دادهسازمان باید مالکیت داده :(Ownership) هامالکیت داده

 .ها ضروری استآن اعتبارسنجیکند، های دیگران استفاده میاگر از داده

 :فروش شرکت، ابعاد مختلفی به شرح زیر دارد هایدادهتحلیل 

 :سواالت مرتبط با محصول

 (فروش مقدار زمانی سری نمودار رسم) فروش یک محصول در یک دوره زمانی مشخص، چقدر بوده است؟ 

 (فروش مقادیر مقایسه) چیست؟ آن دلیل و است؟ بوده زمانی چه در کمترین و بیشترین مقدار فروش 

 (میزان کل کدام محصول، بیشتر از سایرین بوده است؟ )مقایسه 

  اضافه کردن یک محصول جدید به محصوالت شرکت، اثر منفی بر فروش محصوالت قبلی داشته است؟ )تحلیل روابط آیا

 (علّی و معلولی

 (ریانهای مشتهای مشتریان، چه سبدی از محصوالت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟ )تحلیل بخشبه تفکیک بخش 

 : ش(سواالت مرتبط با فروشنده )نماینده فروش

 (وریبهره تحلیل) چرا؟ فروشنده فروش بیشتری داشته است؟ کدام 

 کدام فروشنده عملکرد غیرقابل قبول داشته است؟ چرا؟ 

 است؟ رسانده کدام فروشنده معامالت بیشتری را به نتیجه 

 (یابیکدام یک بیشترین تعداد لغو معامالت را داشته است؟ )عارضه 

 ؟ آیا این عدد مناسب است؟نسبت تعداد مشتریان به فروشندگان چقدر است 

 :سواالت مرتبط با مشتریان

 مشتریان خوش حساب و بد حساب شرکت کدامند؟ 

  ،اند؟درصد از فروش آن را ایجاد کرده 61چند درصد از مشتریان شرکت 

 سودآوری کدام دسته از مشتریان بیشتر است؟ 

 ای خاص، موجب افزایش مشتریان در آنجا شده است؟آیا تبلیغات محیطی در منطقه 

 (آیا بین نوع کاال و جنسیت و سن مشتریان ارتباط معناداری برقرار است؟ )تحلیل روابط علّی و معلولی 

 (یابیگاهگذاری و جایبندی، هدفدر کدام بخش از مشتریان، هنوز امکان افزایش میزان فروش وجود دارد؟ )بخش 

 

های هها در تحلیل دادگر دادهشود. نقش تحلیلکنید که نکات تحلیلی بسیار زیادی از همین جدول ساده استخراج میمشاهده می

 .هاستها و تالش برای کشف الگوها در دادهفروش، فرضیه سازی

 

درآمد  یزمان یآن موثر است. مثال سر لیدر تحل یزمان یسر کی تیماه .ری زمانی را بایستی آماده کنیمس تحلیل، آغاز از قبل

 لیموزون تعد نیانگیبا م یستیبا کند،یخود را وصول م یبار درآمدها کیماه  ۴هر  ن،یانگیشرکت مشاوره که به صورت م کی

 یزمان یکه سر دیاست. فرض کن ریگرم به شرح ز یهایدنیمربوط به نوش دیفروش شرکت مروار یهاداده یزمان یسر شود.

ا به و آن ر ییرا شناسا یرعادینوسانات غ یستیآن حذف شده است. حال با ریتفس رقابلیشرکت آماده و نوسانات غ نیفروش ا

http://www.farabar.net/


  فروش یهاداده هیو ارا روند لیتحل 

 

 66233288خط( فکس:  11) 66233288تلفن:  22پالک  –کوچه چهاردهم  - شهید عشقیارخیابان  -خرمشهر )آپادانا(  خیابان
www.farabar.net 

@Farabar_BI 

و علت آن کشف شود. همان طور که در  لیتحل یستیبا ،یزمان یسر یرعادیرشد غ ایکرد. هر گونه افت  لیصورت جداگانه تحل

 خاص به شدت افت داشته است. یکاال کیماه، فروش شرکت در  کیدر  ند،یبیم ریشکل ز

 

 
 رشد غیرعادی

کنید، این سری زمانی در ماه دی دارای رشد غیرعادی است. با مشاهده این رفتار غیر عادی، دانستیم همانطور که مالحظه می

 توان )بهاص، میدر این مورد خ« چرا این اتفاق رخ داد؟»حال بایستی به این سوال پاسخ داد که «. چه اتفاقی رخ داده است»که 

اگاه های تفریحی به نعنوان مثال( گفت که به دلیل فصل سرما و تعطیالت زمستانه )کریسمس(، رفتن مردم به کافه و محیط

 .های سرد دیگر نیز افزایش خاصی داشته استهای گرم حتی نسبت به ماهافزایش پیدا کرده است. بنابراین فروش نوشیدنی

هانی، چه باید کرد؟ در گام اول باید پرسید که آیا شرکت از موقعیت رونق بهره کافی را برده است؟ پس از شناخت علت رشد ناگ

های رقیب، رشد کمتری داشت؟ بنابراین هر رشدی، موفقیت نیست. بلکه ممکن است یا اینکه فروش آن نسبت به سایر شرکت

 .شکست باشد

ا هر چند شود؟ یشود؟ مثال تعطیالت زمستانی هر سال تکرار میتکرار می سپس باید پرسید که آیا این اتفاق در هر دوره یا سال

 ریزی مناسب را برای افزایش رشد فروشبه صورت منظم اتفاق نیافتد، ممکن است مجدا تکرار شود؟ در این صورت بایستی برنامه

 .های مشابه انجام داددر دوره

 افت غیرعادی

ود، در مرداد ماه فروش این شرکت دچار یک افت غیرعادی است. هر چند طبیعی است که شهمانطور که در نمودار باال دیده می

های گرم دچار افت شود، ولی در مرداد ماه این فروش دچار افت بیشتری شده است. همانند های گرم، فروش نوشیدنیدر ماه

توان )به عنوان در این مورد خاص، می« رخ داد؟چرا این اتفاق »پرسیم که باال، باید علت این رویداد را بررسی کنیم. پس می

 .های گرم با افت مضاعف روبرو شده استمثال( گفت که به دلیل قرار گرفتن ماه رمضان در میانه تابستان، فروش نوشیدنی

نده وجود ن در آیافتد یا اگر اتفاق منظمی نیست، امکان وقوع آهمانند باال بایستی سوال کرد که آیا این مساله هر سال اتفاق می

شود. پس بایستی برای کاهش دانیم که ماه رمضان در هر سال شمسی، حدودا ده روز زودتر شروع میدارد یا نه؟ در این مثال می

توان از استراتژی مختلفی استفاده کرد. دو نمونه به شرح ریزی کرد و آماده بود. برای مقابله با کاهش فروش، میفروش نیز برنامه

 :زیرند
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 سازی، فروش یک کاالی جایگزین برای پوشش ریسک ناشی از کاهش فروش است. مثال به سازی: منظور از متنوعمتنوع

های افت فروش گذاری کند تا در ماهجای فروش نوشیدنی گرم، شرکت بر روی نوشیدنی خنک یا بستنی هم سرمایه

 .یار ساده استنوشیدنی گرم، سطح درآمد خود را حفظ کند. البته این مثال بس

  پاداش و انگیزش برای نمایندگان فروش: طبعا در دوران رکود، فروشندگان بایستی ترغیب شوند تا توان بیشتری را صرف

 .بازاریابی کنند

در دوران رونق، چه راهکاریبرای انگیزش بیشتر نمایندگان فروش جهتاستفاده از فرصت رونق استفاده  :یک سوال و تمرین

 کنید؟می

 :معموال از چهار جزء زیر تشکیل شده است زمانی سریهر 

ای این که فروش شرکت به صورت میانگین در بلندمدت چه قدر رشد یا افول داشته است؟ شکل زیر، نمونه :(Trend) روند

ند مدت بل از یک سری زمانی دارای رشد در بلند مدت است. به این معنی که اگر از نوسانات مقطعی این سری صرفنظر کنیم، در

 .کندفروش آن شرکت بیشتر شده است. در شناسایی روند در نمودار فروش دقت کنید که روند در بلندمدت تغییر نمی

 
 

گویند. مثال فروش بلیط های منظم را، نوسانات فصلی میرشد یا افول سری زمانی در دوره :(Seasonality) نوسانات فصلی

ها نسبت به سایر روزها بیشتر است. این افزایش در فروش که هر پنجشنبه به صورت منظم رخ یک شهربازی، در پنجشنبه

سری  اصله منظم تغییرات، یک هفته است، یک فصلترین فگویند. بنابراین با توجه به اینکه کوتاهدهد، یک تغییر فصلی میمی

 .زمانی برابر با یک هفته است

تر از یک فصل از سری زمانی، تغییر ادواری به نوسانات تکرارشونده با دوره طوالنی :(long-run cycle) تغییرات ادواری

مشابه هم است و نسبت به سایر ایام،  های هر سالگویند. مثال رفتار سری زمانی بلیط فروشی یک شهربازی، در تابستانمی

بیشتر است. از آنجا که یک فصل از سری زمانی، هفته است و تغییرات تابستان به تابستان بیشتر از یک هفته است، یک تغییرات 

زمانی کشد. البته هر سری هفته )یک سال( طول می 22گویند. بنابراین یک تغییر ادواری بلیط فروشی در شهربازی، ادواری می

ها یکسان است. بنابراین تواند دارای چند تغییر ادواری باشد. مثال در همین سری زمانی، رفتار سری زمانی در نیمه شعبانمی
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ی های زمانشود. چنانچه تغییرات تاسوعا و عاشورای هرسال نیز برای سریها نیز دیده مییک تغییر ادواری برای نیمه شعبان

 .یک تغییر ادواری است

پیش از هر  گربینی نیستند و نظم و الگوی خاصی ندارند. یک تحلیلتغییراتی که قابل پیش :(stochastic) غییرات نامنظمت

د و ماند، بایستی هیچ روندی نداشته باشهای کلی، فصلی و تغییرات ادواری را کشف کند. آنجه باقی میچیز بایستی کلیه روند

توان دلیلی برای آن ذکر کرد را بایستی در هر گونه تغییر روندی در سری زمانی که می نتوان هیچ دلیلی برای آن کشف کرد.

 .یکی از مفاهیم باال جا داد

گر در تحلیل سری زمانی فروش بایستی بردارد این است که هر یک از تغییرات و روندها ترین گامی که یک تحلیلبنابراین مهم

گر بایستی برای هر سه روند بلندمدت، فصلی و ادواری وضعیت خود را با د. یک تحلیلرا تشریح کرده و میزان آن را تحلیل کن

رشد داشته  2۲دهد که به صورت متوسط وضعیت مطلوب مقایسه کند. فرض کنید که روند بلندمدت سری زمانی نشان می

 :است. حال بایستی به سواالت زیر پاسخ داد

 یابی های بازاری کل این محصول در بازار بوده و یا اینکه موفقیت در فعالیتآیا این رشد ناشی از افزایش طبیعی تقاضا

 شرکت موجب افزایش فروش شد؟

 توانستیم بهتر عمل کنیم و اند؟ و آیا در همین دوره، ما میهمزمان با ما، آیا رقبا عملکرد بهتری در گرفتن بازار داشته

 فروش خود را بهبود دهیم؟

  ادامه یابد یا اینکه ما بتوانیم این روند را بهبود بخشیم، آیا شرکت ظرفیت الزم برای پاسخگویی در صورتی که همین روند

به مشتریان را دارد؟ برنامه برای جذب منابع کافی صورت گرفته است؟ نیروی کار ماهر و مناسب داریم؟ کانال توزیع 

 ظرفیت افزایش فروش دارد؟

  میزان فروش شرکت به چه عواملی وابسته است و با چه متغیرهایی همبستگی معنادار دارد؟ کدام یک از آن عوامل بیرونی

 ریزی کند؟تواند کنترل و برنامهاست و کدام یک از آن عوامل را شرکت می

 

های آن را دواری تهیه و کلیه ویژگیگر داده بایستی لیستی از تغییرات بلندمدت، فصلی و ابنابراین به طور خالصه، یک تحلیل

 .ثبت کرده و با وضعیت مطلوب مقایسه کند

 ،سری زمانی با این کیفیت دارد. ریتکرارپذ یو نوسانات فصل یکه روند قو میرا در دست دار یمحصول یزمان یسر د،یفرض کن

 است. ریپذینیبشیپ یتا حد خوب
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 :شود که قادر به نشان دادن روند و نوسانات فصلی نیز هستبینی فروش معموال از معادله زیر استفاده میدر پیش

 

 t مقدار مبنا + )مقدار روند( * )عدد دوره( + شاخص نوسانات فصلی ماه =  t شده در ماهبینیفروش پیش

 

 :در این معادله چند کلیدواژه داریم

 

بهترین تخمین از سطح اولیه )و بدون نوسانات فصلی( سری زمانی در شروع دوره زمانی مشاهداتی. به زبان ساده،  :مقدار مبنا

 .افتدروند حول آن اتفاق می معادل مقداری است که نوسانات فروش و تغییرات

 .نرخ تغییرات سری زمانی طی هر دوره نسبت به دوره قبلی :مقادر روند

 .هاعدد دوره زمانی مورد نظر نسبت به کل تعداد دوره :عدد دوره

 خصبینی شده است. مثال شاپیشهای مشابه، در ماه این شاخص انعکاسی از نوسانات فصلی ماه :شاخص فصلی برای هر ماه

 .واحد بیشتر از یک ماه میانگین طی سال است ۴برای ماه اول سال یعنی اولین ماه سال همواره  ۴فصلی 

بینی یشای که پدر این معادله، مقادیر مبنا، روند و شاخص فصلی برای هر ماه را باید به کمک محاسبات ریاضی تقریب زد به گونه

قابل انجام است. پس از انجام تحلیل به  Solver ابزار کمک با و دراکسل  راحتیحداقل خطا را داشته باشد. البته این کار به 

 :مقادیر زیر رسیدیم

 

 :تفسیر جدول فوق به شرح زیر است

 واحد است 38٫3ی سری زمانی مقدار مبنا در اولین دوره. 

  واحد است 1٫2۵روند کلی ماهانه افزایشی و معادل. 

 8  سال بیشترین و دومین ماه، کمترین تقاضا را نسبت به یک ماه میانگین دارداُمین ماه. 
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برای اطمینان از اینکه خروجی نهایی، دقت مورد انتظارمان را دارد و نیز تفسیر بهتر مدل، مقادیر انحراف معیار، ضریب همبستگی 

 :پیرسون و مجموع مربعات خطا را نیز محاسبه کردیم

 

 

 :تفسیر جدول فوق به شرح زیر است

  واحد، خطا دارند 1٫882بینی حداکثر دوبرابر انحراف معیار، مقادیر پیش ۵2۲با احتمال. 

  بینی این سری زمانی برآورد کردیم قادر به توضیح است، یعنی مدلی که برای پیش 1٫۵6۵ضریب همبستگی پیرسون

 .تغییرات در مقادیر فروش است ۵6٫۵۲

 رودکار میبینی بههای پیشمجموع مربعات خطا نیز هرچه کمتر باشد بهتر است، اما در واقع برای مقایسه با سایر روش. 

 

 قادر کردیم، ذکر ابتدا که فرمولی کمک با باشیم، داشته نیاز آینده هایبینی فروش ماهبرنامه ریزی به مقادیر پیشحال اگر برای 

 د:کنیهای آینده هستیم. نتیجه را در نمودار زیر مشاهده میماه در فروش مقادیر محاسبه به
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