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 یسازمان دارد؟ برا تیر یمد یبرا یایو چه مزا ستیچ یتیر یداشبورد مد دیدانیم ایآ
عملکرد،  یآن و ارتباط آن با شاخص ها یهایژگیو ،یتیر یداشبورد مد فیبا تعر  ییآشنا

 .دیبا وبالگ فراگستر همراه باش

و مختصر  دیمف ینظر که اطالعات نیهمانند داشبورد خودرو است؛ از ا تیر یداشبورد مد
 یبا استفاده از نمودارها و اطالعات .دهدیما قرار م اریدر اخت یریگمیتصم یو موثر را برا

 .دیعملکرد سازمان را بهبود بخش توانیم دهدیقرار م رانیمد اریداشبورد در اخت نیکه ا
 ن،یهمچن .باشد لیقب نیاز ا یموارد ایو  دیتول شیسود، افزا شیافزا تواندیبهبود م نیا

در  .دیر یدرست بگ میزمان تصم نیتر در کوتاه کند،یبه شما کمک م یتیر یداشبورد مد
 یهاآن، و شاخص یایو مزا هایژگیو ،یتیر یاز داشبورد مد یفیمقاله تعر  نیادامه ا

 .عملکرد ارائه خواهد شد یدیکل

 

 ؟ستیچ یتیر یداشبورد مد -1
اطالق  ستمیس کی تیجهت کنترل و هدا یاصطالح داشبورد به قسمت ،یطور کلبه
است و  یریگمیتصم یبرا ییهادهنده و شاخصفرمان یکه شامل ابزارها شودیم

داشبورد  .کندیشما فراهم م یرا برا ستمیس یندهایدر فرآ راتییتغ جادیامکان ا
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 نییتع شیبه اهداف از پ دنیدر رس شرفتیپ زانیاز م یکیگراف شینما کی زین یتیر یمد
 .کنترل آن است یبرا ییمجموعه، همراه با ابزارها کیشده 

در این داشبورد تمام اطالعات الزم برای مدیریت سازمان با استفاده از نمودارها و به 
توان میزان پیشرفت یک به صورتی که می .اندکمک اشکال گرافیکی به نمایش درآمده

مدیریتی مناسب  داشبورد یک .پروژه و اطالعات کلی آن را در یک نگاه به دست آورد
 .ددههمراه با نظم و دقت طراحی شده و اطالعاتی دقیق را نمایش می

شود، استفاده می تمدیری داشبورد هایی که برای درک نحوه کارکردیکی از بهترین روش
این مثال از این جهت مناسب است که تقریبا تمام  .تشبیه آن به داشبورد ماشین است

بر روی داشبورد ماشین  .حدودی از نحوه کار آن اطالع دارند اند و تاافراد آن را دیده
قابل مشاهده … اطالعاتی مثل، سرعت، دور موتور، دمای آب رادیاتور، میزان بنزین و 

کند اطالع دقیقی از اینکه چند لیتر بنزین در باک این داشبورد به شما کمک می .است
به این ترتیب  .جه است داشته باشیدماشین موجود است و یا اینکه آب رادیاتور چند در 

توانید اوضاع را در یک نگاه بررسی کنید و متوجه شوید که آیا باید به مسیرتان ادامه می
 .ددهید یا در اولین پمپ بنزین باک خودرو خود را پر کنی

همانطور که در  .دهدانجام می داشبورد مدیریتی این دقیقا همان کاری است که
داشبورد ماشین، اطالعات الزم در معرض دید راننده قرار دارد؛ داشبورد مدیریت نیز 

البته در صورت لزوم سایر افراد تیم  .دهداطالعات الزم را در اختیار مدیر پروژه قرار می
 .هم امکان مشاهده و مطالعه داشبورد مدیریتی را خواهند داشت

مدیران این امکان را خواهند داشت تا از نقاط قوت و  داشبورد مدیریتی از با استفاده
همچنین با توجه به این داشبورد خواهند دانست که کدام  .ضعف مجموعه باخبر شوند

 .کندها درست عمل میها نیاز به بازنگری و بهبود دارد و کدام بخشبخش یا بخش
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 ؟داشته باشد ییهایژگیچه و دیبا یتیر یداشبورد مد -2
 :را داشته باشد ریز  یهایژگیو دیکسب و کارها با یخوب برا یتیر یداشبورد مد کی

 دیبا یتیر یداشبورد مد کیاست که  ییهایژگیو نیاز مهمتر  :و قابل فهم بودن یسادگ
و استخراج اطالعات و کارکردن با  ستین دهیچیخوب پ یتیر یداشبورد مد .داشته باشد

 .ندارد یادیز  یهابه آموزش ازیآن ن

 یدیکل یهاها )شاخص KPIاست که  یداشبوردها زمان دهیفا نیتر یاصل :KPI یریگاندازه
 یهاشاخص .شوندیکنند که منجر به عمل م یریگرا اندازه ییهاعملکرد( و شاخص

آن به سمت  شرفتیتا بر سازمان خود و بر پ کنندیکمک م رانیمدعملکرد به  یدیکل
و  ازهایداشبورد با ن قیتطب تیقابل ،یاختصاص یها KPIاستفاده از  .اهداف نظارت کنند

به  یابیدست ریدر مس زیبزرگ و کوچک را ن یهاها و سازماناهداف مختلف شرکت
 .کندیشان فراهم ماهداف خاص

نمودارها  انیانتخاب از م یبرا یمتنوع یهانهیداشبورد خوب گز  کی :متنوع ینمودارها
 دیبگذار  شیخود را با نمودارها و جداول متنوع به نما یهاداده دیو جداول دارد تا بتوان

 .دیرا به سرعت انتقال ده میو مفاه

ها را در لحظه پردازش بتواند داده دیداشبورد مناسب با کی :ها در لحظهپردازش داده
شما به موقع و  یکه آمارها کندیم نیها تضمداده عیپردازش سر  .دهد شیرده و نماک

 .داده شوند شینما قیدق
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ها، محدوده کردن داده لتریبه شما اجازه دهند با ف دیداشبوردها با :اطالعات لتریف
پروژه  کی شرفتیپ ایواحد خاص را مشاهده کرده  کیعملکرد  د،یکن میآنها را تنظ یزمان

 ماتیتنظ نیا یبه راحت دیتوانیم ک،یداشبورد خوب تنها با چند کل کیدر  .دیرا دنبال کن
از  خواهندیکه م یرانیدر واقع، مد .دیو نمودارها انجام ده ولجدا یتمام یرا برا

کردن، اطالعات  لتریبتوانند با ف دیبا ند،یداشبوردها به نفع سازمان خود استفاده نما
 .کنند کیتفک یرضروریرا از اطالعات غ یضرور

ظاهر داشبورد خود را  دهدیها به شما اجازه مقالب میتنظ :متنوع یظاهر یهاقالب
 ای دیکن یخود برندساز یهاداده یبرا دهدیبه شما امکان م یژگیو نیا .دیده رییتغ

 .دیده هیجذاب و مخاطب پسند ارا یآنها را به شکل

زمانی از   ها و تجزیه و تحلیل آنها باید در هر مکان وداده :دسترسی شبانه روزی
اکثر نرم افزارهای داشبورد ابری از  .روز و از هر دستگاهی در دسترس شما باشدشبانه

 .ت برخوردار هستنداین قابلی

ها از داشبورد به ایجاد ها و گزارشگذاری دادهبه اشتراک :های به اشتراک گذاریگزینه
داشبورد خوب شامل  .کندمحور در سازمان کمک مییک فرهنگ سازمانی داده

 .های مختلف استها با تیمگذاری سریع دادههایی برای به اشتراکگزینه

 .ی چاپ کنیدممکن است الزم باشد اطالعات داشبورد را به صورت فیزیک :امکان چاپ
کند اطالعات داشبورد را بدون ایجاد اختالل در این موارد، گزینه چاپ به شما کمک می

 .تبدیل و آن را چاپ کنید PNG یا PDF در نمودارها به یک فایل
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 ؟ستیعملکرد چ یدیشاخص کل -3
از  KPI ایشاخص عملکرد  .با مفهوم شاخص عملکرد گره خورده است یتیر یداشبورد مد

 کندیکمک م رانیبه مد KPI .گرفته شده است Key Performance Indicators یسیواژه انگل
 .ندینما یتا عملکرد کارکنان و پرسنل را بررس

 .شودمتفاوتی در نظر گرفته می KPI بسته به اهداف هر مجموعه شاخص های
توان در اینجا مثال زد عبارتند از افزایش سود، تولید بیشتر، کاهش هایی که میهدف
اما باید اهداف هر سازمان را با توجه به  .ت تولید و باال بردن رضایت مشتریضایعا

 .شرایط و نیازهای آن تعریف کرد

به عالوه  .متفاوتی برای هر سازمان تعریف خواهد شد KPI شاخص های به همین دلیل
ها توسط شخص مدیر سازمان شناسایی شده و به کار شود این شاخصتوصیه می

توان به ها میین مساله دالیل مختلفی دارد، اما از مهمترین آنا .گرفته شوند
های مجموعه بودن اطالعات سازمان و اطالع داشتن مدیرعامل از تمام زیر و بممحرمانه

ها را خواهد مسلم است که با توجه به این موارد، مدیریت بهترین انتخاب .اشاره کرد
، باید نظرات واحدهای مختلف سازمان را KPI البته در فرآیند شناسایی و تولید .داشت

 .نیز لحاظ کنید و از مشورت با همکاران و پرسنل غافل نشوید

ها و ای که شاید توجه به آن خالی از لطف نباشد این است که عالوه بر سازماننکته
در  .های شخصی نیز استفاده نمودتوان برای پروژهمی KPI شاخص وکارها، ازکسب
ها به صورت کمی ها و شرکتیاری برای سنجش عملکرد افراد، سازمانمع KPI واقع
توان میزان کیفیت و اثربخشی پروژه را با استفاده از شاخص های عملکرد می .است

 .مشاهده کرد و بررسی نمود که در چه مدت زمانی به نتیجه رسیده است

گیرد، رد سنجش قرار میوجود دارد که بسته به نوع فعالیتی که مو KPI انواع مختلفی از
دهنده نوع، مقدار و کیفیت منابعی نشان "ورودی KPI" برای مثال .شوندانتخاب می

بر روی مقدار کار انجام شده و  "خروجی KPI" برخالف آن .انداست که به مصرف رسیده
 .مواد تولید شده تمرکز دارد
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 نییچگونه تع یتیر یمد یعملکرد در داشبوردها یشاخص ها -4
 ؟شودیم

برای این کار ابتدا باید اهداف سازمان را مشخص کنید و سپس مالک و شاخصی را 
های آنها در راستای تعیین کنید که نمایانگر میزان اثربخشی تالش کارکنان و فعالیت

ای انتخاب شود که ا باید به گونههتوجه کنید که این مالک .رسیدن به این اهداف باشد
 .هر فردی بتواند متوجه تاثیر خودش در رساندن شرکت به اهداف تعیین شده بشود

شود تا افراد خود را در دستاوردهای سازمان سهیم بدانند و به دنبال این کار باعث می
 .های بیشتر و بزرگتر باشندافزایش نقش خود در رساندن تیم به موفقیت

نکته مهم دیگری که در تعیین شاخص های کلیدی عملکرد باید به آن توجه شود، 
 :این اصول عبارتند از .است اسمارت رعایت معیارهای پنج گانه

 Specific: ورت شده باید عاری از هرگونه ابهام بوده و به صهای مشخصمالک
 .دقیق و روشن تعریف شوند

 Measurable: ها باید به مالک .گیری بودن استاین اصل به معنای قابل اندازه
برای مثال صداقت در کار  .گیری باشندصورتی تعریف شوند که قابل اندازه

اند قابل گیری نیست، اما ساعاتی که در محل کار حاضر بودهپرسنل قابل اندازه
 .گیری استاندازه

 Achievable: تعریف کردن  .های تعریف شده باید کامال قابل دسترس باشندمالک
هایی که غیر قابل دسترس و یا بیش از توان سازمان باشد، منجر به کم مالک

 .شدن انگیزه اعضای آن خواهد شد

 Relevant: ها باید به شکلی تعریف شوند که در راستای اهداف و مالک
 .شندهای سازمان بااستراتژی

 Time-Bound: ها یکی دیگر مشخص کردن بازه زمانی برای دستیابی به این مالک
 .این بازه زمانی باید متناسب با مالِک مشخص شده باشد .از این اصول است

به هر هدف  دنیدر رس شرفتیپ زانیسنجش م یبرا یمتفاوت یعموما شاخص ها
عملکرد در نظر  یدیشاخص کل 3حداقل  یهر هدف یاما بهتر است برا شود،یم نییتع
در  رییبه تغ ازیممکن است ن یعوامل گاه گرید ایسازمان و  راتییبسته به تغ .دیر یبگ
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پس از مشخص نمودن  .دینکن فراموشرا  یروزرسانپس به .عملکرد باشد یشاخص ها
مناسب  یتیر یداشبورد مد دیعملکرد با یشاخص ها نییتع تیاهداف سازمان و در نها

 .شود هیسازمان ته یهاپروژه یبرا

 کدام است؟ یتیر یانواع داشبورد مد -5
 یدر ادامه برخ .کرد میتقس یبه انواع مختلف توانیداشبوردها را بر اساس کاربرد آنها م

 :انداز انواع داشبوردها آورده شده

 
 داشبورد فروش محصوالت -1-5

به  .ی اصلی موفقیت آن استمیزان فروش محصوالت و خدمات هر سازمان مشخصه
 .باشدهای عملکرد ضروری میهمین دلیل توجه مستمر به آنها بر اساس شاخص

در این نوع  .موفقیت در بازار تنها از طریق عرضه محصوالت رقابتی ممکن است
های کالن مانند اخصداشبوردها، اطالعات مربوط به فروش محصوالت بر اساس ش

محصوالت استراتژیک، ضریب نفوذ، نرخ برگشت از فروش، میزان تنوع، نسبت پوشش 
پذیری قیمت محصوالت، سبد خانوار، میزان تحقق اهداف پوششی، نسبت رقابت

 .حاشیه سود محصوالت و غیره به نمایش در خواهد آمد
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 د منابع انسانیداشبور  -2-5

کارکنان جز مهمترین منابع در هر سازمان محسوب شده و اطالع از وضعیت آنها 
گیری بهینه موثر بوده و فرآیندها تواند در تصمیمهای استاندارد میبراساس شاخص

هایی مانند سرانه تولید، سرانه شاخص .کندمنابع انسانی را به حرکت موثر وادار می
رخصی باقی مانده، تعداد افراد دارای قراداد به تفکیک انواع آن، آموزشی، مقدار م

ریزی منابع انسانی ترکیب و نسبت تخصص، دانش و مهارت موجود، میزان تحقق برنامه
با ترکیب و تلفیق این  .های مهم در مدیریت منابع انسانی بوده استجز شاخص… و

 .ایجاد نمودتوان اطالعات ارزشمند و تصمیم ساز را ها میشاخص
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 های سازمانیداشبورد مدیریت پروژه -3-5

های متفاوت به صورت مستمر درحال اجرا های متعدد با ارزشدر یک سازمان پروژه
های مهمی مانند پیشرفت موزون، هزینه واقعی، پیگیری مستمر شاخص .باشدمی

ها و یا تواند در تصمیم گیری به ادامه پروژهمی… میزان منابع مصرفی، ارزش حاصله و
تواند مدیران ها میت برخط وزنی از این پروژهوجود گزارشا .تغییر جهت آن کمک نماید

بینی وقوع آینده گیری مناسب یاری نموده و مدیران پروژه را در پیشرا در تصمیم
تجمیع و تلفیق گزارشات پروژه نیز در ایجاد دیدگاه یکپارچه نسبت  .ها یاری برساندپروژه

 .باشدبه وضعیت تخفیف بهینه منابع مهم و موثر می
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 بورد مدیریت فرآیندهای کسب و کارداش -4-5

امروزه با توسعه ابزارهای مدیریت فرآیند نیاز به داشبوردهای عملیاتی و کنترل دقیق 
های آن )زمان، ظرفیت، هزینه و کیفیت( بصورت محسوسی افزایش پیدا کرده شاخص

ست همچنین با توجه به اینکه خاستگاه تغییرات سازمان در عملیات آن نهفته ا .است
های عملیاتی بخش عظیمی از زمان مدیران را به خود اختصاص داده بررسی شاخص

به همین منظور و به جهت استفاده موثر از ابزارهای فرآیند محوری، داشبوردهای  .است
 .سازی در سازمان تلقی گرددتواند ابزارهای مناسبی به جهت تصمیممبتنی بر فرآیند می
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هایی مانند زمان به تفکیک فرآیند و فعالیت، ر ارائه شاخصدر این داشبوردها عالوه ب
توان به صورت هزینه عملیاتی، کیفیت خروجی، کیفیت اجرا، ظرفیت محقق شده می

تجمیعی کارتابل افراد را در اختیار افراد مناسب و مدیران با سطح دسترسی مشخص 
 .ن درک نمودیابی دقیق تاخیرات و نواقص را از طریق آارائه نمود و ریشه

 
 داشبورد مشتریان -5-5

 .گرددهای مهم سازمانی یعنی مشتریان ایجاد میاین داشبورد براساس یکی از ماهیت
های موفق دارای سبدی از مشتریان منبع درآمدهای عملیاتی سازمان بوده و شرکت

ارائه ارزش پیشنهادی متمایز به مشتریان در تحقق اهداف  .مشتریان وفادار هستند
 .ها نقش موثری داشته و نتایج مالی مثبت را به دنبال خواهد داشتن سازمانکال

های سازمانی مفید اطالعات مشتریان عالوه بر واحد / فرآیند فروش برای دیگر بخش
ترین منابع تحلیل کسب و بوده و حتی در الیه استراتژیک آن را به عنوان یکی از مهم

داشبوردها، اطالعات مربوط به مشتریان براساس  در این نوع .گیرندکار در نظر می
های کالن مانند سهم بازار، میزان تحقق اهداف پوششی، مطالبات )بدهی، شاخص

معوقات و مطالبات مشکوک الوصول(، نسبت مشتریان )جذب شده، ثابت، دارای رشد 
ته و و وفادار(، مشتریان استراتژیک، رضایت مشتریان، تکرار خرید، فروش از دست رف
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پس افت، مشتریان از دست رفته، مشتریان فعال دوره، نرخ تماس یا شکایات و غیره 
 .به نمایش در خواهد آمد

 
 داشبورد مالی -6-5

های مالی جز مهمترین معیارهای سنجش وضعیت هر سازمان بوده که شاخص
 اما به دلیل پیچیدگی محاسباتی .توان عملکرد گذشته را سنجش نمودبراساس آن می

های موردنیاز اکثرا در زمان مناسب به مدیران تحویل و پردازش حجم عظیمی از داده
اما داشبوردهای مالی با کاهش  .سازدگیری دقیق و به موقع را میسر نمینشده و تصمیم

بینی پذیری این های آماری درصدد پیشمحسوس زمان محاسباتی و بکارگیری تکنیک
ها، ی مثل سودآوری، ساختار درآمدها، ساختار هزینههایاند، شاخصها برآمدهشاخص

های جزء شاخص… نرخ رشد، حاشیه سود، نرخ بازگشت سرمایه، بهای تمام شده و 
 .شونداصلی چنین داشبوردهایی محسوب می
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 ؟داشبورد مدیریتی کدام است از زایای استفادهم -6
شود، به شما اجازه اطالعات و نمودارهای که در داشبوردهای مدیریتی ارائه می

ای ها به شیوهتوانید با توجه به آندهد و شما میریزی طوالنی مدت را میبرنامه
اشبورد مدیریتی همچنین د .وری دست پیدا کنیدریزی کنید که به بیشترین بهرهبرنامه

گذاری روی کدام بخش به بیشترین میزان دهد که در صورت سرمایهبه شما نشان می
 .سود خواهید رسید

هایی است که داشبورد مدیریتی به شما در وری کارکنان یکی دیگر از راهباالبردن بهره
کند تا کمک می داشبورد مدیریتی همچنین، استفاده از .کندمدیریت سازمان کمک می

ها ها و خروجیبه این صورت که با ارزیابی ورودی .جویی نماییددر زمان و هزینه صرفه
خواهید دانست که چه استراتژی برای رساندن مجموعه به اهداف مشخص شده 

 .مناسب است و در هر زمان با توجه به اطالعات داشبورد بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید

کند تا بتوان آن را به گیری میعملکرد سازمان را کمی و قابل اندازه داشبورد مدیریت
و استخراج اطالعات ضروری  داشبورد مدیریتی به کار گرفتن .صورت جامع بررسی کرد

تان را صعودی کند و هر بار دستاوردهای تواند مسیر موفقیت شما و مجموعهاز آن می
افزارهای متعددی در بازار وجود دارند که تنها به نرم .بیشتری را برایتان به ارمغان بیاورد

پردازند و امکان دریافت اطالعات را از سایر ارائه یک داشبورد مدیریت گرافیکی می
با این حال برخی از نرم افزارهای  .دارند CRM افزارهای سازمانی مانند نرم افزارنرم

 .اتوماسیون نیز دارای داشبورد مدیریت هستند
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 آخرکالم  -7
 .قاله با داشبورد مدیریتی، شاخص های عملکرد و مزایای آنها آشنا شدیددر این م

کند تا بر کسب و کار خود مسلط شوید و همه داشبورد مدیریتی به شما کمک می
شده شده و فرآوریهای تجمیعاین داشبوردها داده .های آن را در یک قاب ببینیدجنبه

ترین شوند در کوتاهدهند و باعث میمی ترین شکل ممکن به شما نشانرا به با ارزش
هایی است که افزارهای اتوماسیون از نمونه سیستمنرم .زمان تصمیم درست را بگیرید

سازمان با قابلیت ارائه گزارش از طریق داشبورد مدیریتی خود، مدیریت بهتر فرآیندهای 
.کنندرا برای شما فراهم می
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