تزرسي مقایسٍای تًجٍ تٍ ػًامل اصلي مًفقیت در تیه مذیزان ایزاوي
خالل اؾپَوِ
زاًكگاُ آظاز اؾالهیٍ ،احس هْاتاز ،گطٍُ حؿاتساضی ،هْاتاز ،ایطاى
قیطظاز ًازضی
واضقٌاؼ اضقس حؿاتساضی ،زاًكگاُ قیطاظ ،قیطاظ ،ایطاى
اًَض تایعیسی
واضقٌاؼ اضقس حؿاتساضی ،زاًكگاُ قیطاظ ،قیطاظ

چکیذٌ
ّسف ایي پػٍّف ،هؽالؼِ ٍ تطضؾی همایؿِای تَخِ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زض تیي
هسیطاى ایطاًی قطوتّای تَلیسی پصیطفتِ قسُ زض تَضؼ اٍضاق تْازاض تْطاى اؾت .زض ایي
پػٍّف ،واّف تْای توام قسُ ٍ ظهاى تَلیس ٍ ّوچٌیي افعایف ویفیت ٍ ًَآٍضی تِ ػٌَاى
ػَاهل اصلی هَفمیت لحاؾ ٍ تطای خوغآٍضی زازُّای پػٍّف اظ پطؾكٌاهِ هحمكؾاذتِ
اؾتفازُ قسُ اؾت .زض ایي ضاؾتا ،تؼساز  91پطؾكٌاهِ زضیافتی تطضؾی ٍ خْت آظهَى فطظیِّا اظ
آظهَىّای ًاپاضاهتطیه «هي ٍیتٌی» ٍ «وطٍؾىال ٍالیؽ» تا تَخِ تِ ًطهال ًثَزى تَظیغ زازُّا
اؾتفازُ قسُ اؾت .یافتِّای پػٍّف ًكاى هیزّس وِ زض ؾؽح اؼویٌاى  %90هیعاى تَخِ تِ
واّف تْای توام قسُ ،واّف ظهاى تَلیس ٍ ػَاهل اصلی هَفمیت زض ول تیي هسیطاى تا ؾٌیي
هرتلف ،هتفاٍت اؾت .ؾایط ًتایح حاوی اظ ًثَز تفاٍت هؼٌیزاض تیي تَخِ تِ ػَاهل اصلی
هَفمیت زض تیي هسیطاى ایطاًی تط حؿة خٌؿیت ،ؾؽح تحصیالت ٍ ؾَاتك هسیطیتی اؾت.
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ياصٌَای کلیذی :ػَاهل اصلی هَفمیت ،واّف تْای توام قسُ تَلیس ،واّف ظهاى تَلیس،
افعایف ویفیت ٍ افعایف ًَآٍضی.

 .1مقذمٍ
تِ ػَاهلی وِ هكتطی ّوَاضُ زض ضاتؽِ تا آىّا ذَاؾتاض تْثوَز ػولىوطز اؾوت ،اصوؽالحا
ػَاهلی اصلی هَفمیت 1گفتِ هیقَز .ایي ػَاهل زض ًْایت ضظایت هكتطی ضا تِ زًثوال ذَاٌّوس
زاقت [ .]9اهطٍظُ ػَاهل اصلی هَفمیوت ،ذَاؾوتِّوای هصوطف وٌٌوسُ اؾوت .ایوي توطووع توط
ضظایتوٌسی هكتطی ٍ تغییط خْت اظ ؾوت هؼیاضّای هالی ٍ هثتٌی تط ؾَز توِ ؾوَی اًوساظُّوای
ػولىطز غیطهالی ًظیط ویفیت ،ظ هواى اضاهوِ ٍ اًدوام ذوسهات تاػوو تَخوَز آهوسى تغییطاتوی زض
ؾاظهاًسّی هسیطیت تِ هٌظَض پاؾرسّی تِ تغییطات زض تاظاض ٍ تَلیس قسُ اؾت .زض تویي ػوَاهلی
وِ اصؽالحا تِ ػَاهول اصولی ٍ یوا ولیوسی هَفمیوت هكوَْضًس؛ چْواض ػاهول تْوای تووام قوسُ
(ّعیٌِ) ،ویفیت ،ظهاى ٍ ًَآٍضی اظ اّویت ٍیوػُای تطذَضزاضًوس .قوىل ظیوط ایوي هؿو لِ ضا توِ
ذَتی ًكاى هیزّس.
ضکل  :1تمزکش تز رضایت مطتزی
ػَاهل اصلی هَفمیت

تْثَز هؿتوط

تْای توام قسُ -ظهاى
ویفیتًَ -آٍضی

ضظایت
هكتطی زض
تفَیط اذتیاض

اٍلَیت

تدعیِ ٍ تحلیل واهل

تِ واضهٌساى

ظًدیطُ اضظـ
)Critical Success Factors (CSF
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SOURCE: COLINDRURY, MANAGEMENT AND COST
ACCOUNTING, THOMSON LEARNING, LONDON, 2008.
قىل ّ 1وچٌیي تیاى هیوٌس وِ خْت توطوع تط ضظایت هكتطی ،ؾاظهاىّا تایس اظ
قیَُّای خسیس هسیطیت اؾتفازُ ًوایس .ایي قیَُ قاهل تْثَز هؿتوط ،تفَیط اذتیاض تِ
واضهٌساى ٍ تدعیِ ٍ تحلیل واهل ظًدیطُ اضظـ هیقَز [.]8
حیات التصازی ؾاظهاى ّا ٍ هؤؾؿات تَلیسی ٍ ذسهاتی زض تاظاض ضلاتتی قسیس خْاًی تِ
اؾتفازُ تْیٌِ اظ هٌاتغ زض زؾتطؼ ٍاتؿتِ اؾت .ایداز ٍ ًگْساضی هٌاتغ یازقسُّ ،عیٌِّایی ضا
تطای ؾاظهاى ایداز هیوٌسّ .عیٌِ توام قسُ ٍاحس هحصَل هت ثط اظ ًحَ تىاضگیطی تیي هٌاتغ
اؾتّ .ط قطوت تَلیسی یا ذسهاتی وِ تتَاًس ّعیٌِّای ذَز ضا تِ حسالل هوىي تطؾاًس ٍ تِ
تیاًی زیگط تَاًایی اؾتفازُ تْیٌِ اظ هٌاتغ ضا زض توام اضواى ؾاظهاى ذَز ایداز وٌس یا حاقیِ ؾَز
تیفتط تِ زؾت ذَاّس آٍضز ٍ یا لازض ذَاّس تَز وِ لیوتّای فطٍـ ذَز ضا تا حفؿ حاقیِ
ؾَز لثلی واّف زّس .هؼٌای اًتراب زٍم ،افعایف لسضت هحصَل زض تاظاض اؾت.
تطًاهِّای تْثَز ویفیت اغلة هٌتح تِ پؽ اًساظّای اؾاؾی ٍ زض آهسّای تاال زض وَتاُ
هست هیقَز .ػالٍُ تط ایي ،تْثَز ویفیت قاهل هٌافغ ػولىطز تلٌس هست قطوت ًیع هیقَز.
تطای هثال ،توطوع تطویفیت تِ صَضت واضقٌاؾاًِ هٌدط تِ ّعیٌِّای آتی پاییيتط ،افعایف
ضظایت هكتطی ٍ زض آهسی آتی تیفتط هیقَز .تطذی اٍلات هٌافغ ًاقی اظ ویفیت تیفتط
تاػو حفؿ هٌافغ هیقَز ًِ تاػو وؿة زض آهس تیفتط ،اگط ضلثا ویفیت ضا تْثَز تركٌس ٍ
قطوت تَْز ویفیت ضا تِ واض ًگیطز ،یه واّف هْن زض ؾْن اظ تاظاض ،زض آهس ٍ هٌافغ ضا
تحول ذَاّس وطز [.]9
ؾاظهاىّا زض خؿتدَی ایي ّؿتٌس وِ ضظایت هكوتطی ضا اظ ؼطیوك پاؾورگَیی ؾوطیغ توِ
ًیاظّای هكتطی ،اؼویٌواى صوس زض صوس اظ اضاهوِ توِ هَلوغ ٍ وواّف ظهواى توطای تَؾوؼِ ٍ اضاهوِ
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هحصَالت تِ تاظاض افعایف زٌّس .تِ ایي زلیل ،ؾیؿتنّای حؿاتساضی هسیطیت تاویوس ظیوازی توط
اًساظُ ٍ هؼیاضّای هثتٌی تط ظهاى زاضًوس ووِ زض حوال حاظوط یوه هتغیوط هْون ضلواتتی هحؿوَب
هیقَز [.]8
آذطیي ػاهل وِ زض قىل ً 1كواى زازُ قوسُ اؾوت هطتوَغ توِ ًوَآٍضی هویتاقوس .توطای
هَفمیت ،قطوتّا تایس یه خطیاى هؿتوط اظ ذوسهات ٍ هحصوَالت خسیوس ضا تَؾوؼِ زٌّوس ٍ
لاتلیت لثَل تغییطات هكتطی ضا زاقتِ تاقٌس.
ًَآٍضی هیتَاًس تطهحصَالت ،فطآیٌسّا ،ذسهت یا ؾیؿتنّا تاثیط گوصاض تاقوسً .وَآٍضی
ذسهات زلیما تِ اًساظُ ًَآٍضی هحصَل اّویت زاضز .ایي ًَع ًَآٍضی هیتَاًس تَؾؼِ ذوسهات
هَخَز تا اضاهِ ایسُّای ذَب یا تَؾؼِ اتعاض تىٌَلَغی (اظ لثیل ًطم افعاض) تاقسًَ .آٍضی تایس تِ
ذلك اضظـ ووه وٌس تا اظ ؾَی تاظاض پصیطفتِ قَزًَ .آٍضیّای هَفك آىّوایی ّؿوتٌس ووِ اظ
ًظط هكتطیاى ػاهل افعایف اضظـ تاقٌس.
لصا تا تَخِ توِ اّویوت تْوای تووام قوسُ (ّعیٌوِ) ،ویفیوت ،ظهواى ٍ ًوَآٍضی زض افوعایف
ضظایت هكتطیاى ،زض ایي پػٍّف تِ تطضؾی همایؿِای تَخوِ توِ ػَاهول اصولی هَفمیوت زض تویي
هسیطاى ایطاًی قطوتّای تَلیسی پصیطفتوِ قوسُ زض توَضؼ اٍضاق تْوازاض تْوطاى پطزاذتوِ قوسُ
اؾت.
 .2مثاوي وظزی ي پیطیىٍ پضيَص
تلَچطّ ٍ 1وىاضاى ( ٍ )2002زضٍضی ( )2008ػَاهل تْوای تووام قوسُ ،ویفیوت ،ظهواى ٍ
ًَآٍضی ضا تِ ػٌَاى ػَاهلی اصلی هَفمیت هؽطح ًوَزًس ٍ ایي هَاضز ضا الظهوِ وؿوة ضظوایت
هكتطی ٍ زض ًتیدِ الظهِ زٍام ،تما ٍ هَفمیت یه قطوت زاًؿتِاًس [.]8 ٍ 5

Blocher
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تلَچط ٍ ّوىاضاى ( )2002هؼتمسًوس ووِ یوه تغییوط اؾاؾوی زض هحویػ تدواضی ،افوعایف
تَلؼات هكتطی زض ضاتؽِ تا ویفیت ٍ واضوطز هحصَالت اؾت .زض ًتیدِ ایي تغییط ،چطذوِ ػووط
هحصَل وَتاُتط قسُ اؾت تِ ؼَضی وِ قطوتّا ،هحصَالت خسیسی ضا توا حوساوثط ؾوطػت
هوىي تطضؾی هیوٌٌس ٍ تِ هَخة ایي هَضز تط قسّت ضلاتت ًیع ّوِ ضٍظُ افوعٍزُ هویقوَز .زض
ؾالّای گصقتِ هؤؾؿات ًَػا اظ ؼطیك توطوع ،تٌْا تط تؼساز ووی اظ هحصَالت تا قوىلّوای
هحسٍز قسُ ٍ تا تَلیس زض تلٌسهست ،تْای پاییي ٍ حدن تاالی تَلیس هَفك تَزًوس .زض حوالی ووِ
فطایٌسّای خسیس تداضی ،تدای ایي هَضز تطضظایت هكتطی توطوع هیوٌٌس .ایدواز اضظـ توطای
تغییطات هكتطی تَخِ هسیطیت ضا اظ تَلیس تا تْای وون زض هموازیط توعضي توِ ویفیوت ذوسهات،
ؾطػت زض اضاهِ ٍ تَاًایی زض پاؾدزّی تِ توایالت هكتطی تطای قىلّای ذوال خلوة ووطزُ
اؾت [.]5
ٍیىوویً )2003( 1یووع زض تحمیووك ذووَز زض ضاتؽووِ تووا قٌاؾووایی ػَاهوول هَفمیووت زض صووٌایغ
وَچه زض آفطیما خٌَتی تِ ػَاهل ؾوؽَح ویفیوت ٍ ذوسهات توِ هكوتطی اقواضُ ًووَزُ اؾوت
[.]11
ًتووایح پووػٍّف اًدوووي حؿوواتساضی هووسیطیت )2008( 2زضتوواضُ زیووسگاُّووای حؿوواتساضاى
هسیطیت ًؿثت تِ ػَاهل اصلی هَفمیت حاوی اظ آى اؾت وِ زض ؾِ ؾوال اذیوط ،ػَاهول اصولی
هَفمیت قطوتّا قاهل تطًاهِضیعی ضاّثطزی تلٌسهست ،تدعیِ ٍ تحلیلّوای التصوازی ٍ هوالی،
ؾَزآٍضی تَلیس ٍ تَخِ تِ ضظایت هكتطی ،ػولیاتّوا ٍ ًظوامّوای ضایاًوِای ٍ تْثوَز فطایٌوسّا
تَزُ اؾت.

Vicky
)Institution of Management Accountants (IMA
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وَپط )2009( 1ػَاهلی اظ لثیل تؼطیف زلیك ،ضٍقوي ٍ توِ هَلوغ هحصوَل ،پوػٍّفّوای
وافی ،اضاهِ آهَظـّای هسیطیتی هحصَل خسیس ٍ تؼطیف اؾتاًساضزّای ػولىطز هوَضز اًتظواض
ضا ػَاهل اصلی هَفمیت تطای تَؾؼِ هحصَل هیزاًس [.]7
ؾیگلّ ٍ 2وىاضاى ( )2010تط ایي تاٍضًس ووِ زض حطووت حطفوِ حؿواتساضی هوسیطیت توِ
ؾَی تدعیِ ٍ تحلیل ّای ضاّثوطزی ،ػاهول هْون ،افوعایف اّویوت اؼالػوات هوسیطیت ّعیٌوِ ٍ
اؼالػات غیطهالی اؾت [.]10
تَضوطتّ ٍ 3وىاضاى ( )2011تط ایي ػمیسُ ّؿتٌس وِ زضن هسیطاى ؾاظهاىّوا زض هیوعاى
تِ واضگیطی ضٍـّای وٌتطلی حؿاتساضی هسیطیت ٍ هتؼالة آى ،ت ثیط تط ػولىطز ؾاظهاى هوؤثط
اؾت [.]6
زض تحمیمی وِ تَؾػ اًگَتی ( )1384صَضت گطفتِ ایي ًتیدِ حاصل قسُ وِ گعاضقات
حؿاتساضی هسیطیت تٌْا ّعیٌِ ضا هٌؼىؽ هیوٌس ٍ اظ اًؼىاؼ ؾایط هَاضز ًظیوط ظهواى ،ویفیوت،
ًَآٍضی ٍ ضظایت هكتطی ػاخع اؾت [.]1
ٍزیؼی ٍ تركی ( )1389تا ّسف تطضؾی هؤثط تَزى ًؿثت زٍپاًت زض تصوینگیطیّوا توِ
ایي ًتیدِ ضؾیسًس وِ ایي ًؿثت زض صٌایغ هرتلف ضاتؽِ هؼٌیزاضی تا پیفتیٌی ؾوَزآٍضی آتوی
قطوتّا ًساقتِ اؾت [.]4
ضٍیایی ٍ تیات ( )1390تِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس وِ زاًكدَیاى حؿاتساضی زض زٍ ؾؽح فطزی
ٍ ؾاظهاًی زاضای ضفتاض اذاللی هكاتْی ّؿوتٌس ٍلوی تویي اًگیوعـ اذاللوی ٍ تصووینگیوطی زض
هَلؼیت فطزی ضاتؽِ هؼٌیزاضی هكاّسُ ًگطزیس [.]2
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 .3فزضیٍَای پضيَص
 .1تَخِ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زض تیي هسیطاى ظى ٍ هطز ،هتفاٍت اؾت.
 .2تَخِ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زض تیي هسیطاى تا ؾؽَح تحصیالت هرتلف ،هتفاٍت
اؾت.
 .3تَخِ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زض تیي هسیطاى تا ؾٌیي هرتلف ،هتفاٍت اؾت.
 .4تَخِ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زض تیي هسیطاى تا ؾَاتك هسیطیتی هرتلف هتفاٍت اؾت.
 .4ريشضىاسي پضيَص
زض ایي تحمیك اظ ضٍـ تَصیفی-پیوایكی اؾتفازُ قسُ اؾت .ضٍـ تَصیفی تِ هٌظَض
تَظیح ؾیؿتواتیه ،ػی ٌی ٍ زلیك ٍلایغ ٍ ذصَصیات خاهؼِ هَضز ًظط ٍ اؼالع اظ الساهاتی وِ
ؾایطیي زض هؿاهل ٍ هَظَػات یا زض هَلؼیتّای هكاتِ اًدام زازُاًس ٍ تْطُگیطی اظ تدطتیات
آىّا زض تصوینگیطیّا ٍ تسٍیي ؼطحّای آیٌسُ هَضز اؾتفازُ لطاض هیگیطز.
 .5جامؼٍ ي ومًوٍ آماری
خاهؼِ آهاضی ایي پػٍّف ،ولیِ قطوتّای تَلیسی پصیطفتِ قسُ تَضؼ اٍضاق تْازاض
تْطاى زض ؾال  1390هیتاقس .زض ایي پػٍّف ،اظ فطهَل وَوطاى تطای تؼییي ًوًَِ آهاضی اظ
تؼساز  221قطوت تَلیسی پصیطفتِ قسُ تَضؼ اٍضاق تْازاض تْطاى زض ؾال  1390اؾتفازُ ٍ زض
ًْایت حدن ًوًَِ آهاضی 79 ،قطوت گطزیس وِ تِ صَضت تصازفی ؾازُ اًتراب قسًس .ؾپؽ
تطای ّط قطوت زض ًوًَِ آهاضی  3پطؾكٌاهِ حاٍی  28ؾؤال ترصصی ٍ  4ؾؤال ػوَهی
(خوؼیتقٌاذتی) اضؾال وِ زض ًْایت تؼساز  91پطؾكٌاهِ زضیافت ٍ ًتایح آى تدعیِ ٍ تحلیل
قسُ اؾت.
 .6تجشیٍ ي تحلیل دادٌَای پضيَص
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 .1-6تزرسي ريایي (اػتثار) ي پایایي پزسصوامٍ
زض ایي پػٍّف ،اتتسا ضٍایی (اػتثاض) ٍ پایایی اتعاض اًساظُگیطی تطضؾی گطزیس؛ تِ ایي
تطتیة وِ ؾؤالّای پطؾف ًاهِ تا ًظط اؾاتیس ٍ صاحثٌظطاى زض چٌسیي هطحلِ اصالح ٍ ًْایی
قس .تٌاتطایي ،ؾؤالّای پطؾفًاهِ اظ اػتثاض هحتَایی الظم تطذَضزاض اؾتً .تایح آلفای وطًٍثاخ
تطای ؾٌدف پایایی ػَاهل اصلی هَفمیت زض خسٍل  1اضاهِ قسُ اؾتً .تیدِ ایي آظهَى حاوی
اظ لاتلیت اؼویٌاى ٍ پایایی تاالی پطؾفًاهِ هحمك ؾاذتِ تطای ؾٌدف ػَاهل اصلی هَفمیت
اؾت.
جذيل  :1وتایج آلفای کزيوثاخ
ػًامل اصلي مًفقیت

مقًلٍ
مؼیارَا
تؼذاد سًالَا

28

آلفای کزيوثاخ

0/955

 .2-6تزرسي آمار تًصیفي
آهاضُّای تَصیفی ؾَالّای پػٍّف زض زٍ ترف ؾؤالّای ػوَهی ٍ ؾؤالّای
ترصصی تكطیح هیقَز.
زض ترف اٍل پطؾفًاهِ  4ؾؤال ػوَهی هطتثػ تا ٍیػگیّای فطزی پاؾدزٌّسگاى
(هسیطاى) قاهل ؾي ،خٌؿیت ،ؾؽح تحصیالت ٍ ؾَاتك هسیطیتی هؽطح قسُ اؾتً .تایح تسؾت
آهسُ اظ تحلیل تَصیفی ؾؤالّای هطتَغ ؾي ،خٌؿیت ،ؾؽح تحصیالت ٍ ؾَاتك هسیطیتی زض
خسٍل  2هٌؼىؽ قسُ اؾت.

8

ًتایح تسؾت آهسُ اظ تحلیل تَصیفی ؾؤالّای ػوَهی ًكاى هیزّس اظ تیي ً 91فط اظ
هسیطاى پاؾدزٌّسُ تِ پطؾفًاهًِ 87 ،فط هؼازل  95/6زضصس ضا هطزاى ٍ هاتمی ضا ظًاى تكىیل
هیزٌّس ٍ حسٍز  33زضصس آًاى زاضای هسضن واضقٌاؾی ّؿتٌس.
تطضؾی ؾي ٍ ؾَاتك هسیطیتی پاؾدزٌّسگاى ًیع ًكاى هیزّس وِ تالغ تط  48/4زضصس آًاى
زاضای ؾي  46تا  55ؾال تَزُ ٍ حسٍز  33زضصس هسیطاى پاؾدزٌّسُ تاالی  20ؾال ؾاتمِ
هسیطیتی زاقتِاًس.
جذيل  :2اطالػات ػمًمي پزسصوامٍ
ردیف
1

2

3

ضزح سؤال
خٌؿیت

ؾؽح
تحصیالت

ؾي

فزاياوي

درصذ

هطز

87

95/6

ظى

4

4/4

خوغ

91

100

فَق زیپلن ٍ پاییيتط

6

6/6

واضقٌاؾی

51

56

واضقٌاؾی اضقس

30

33

زوتطی

4

4/4

خوغ

91

100

ظیط  35ؾال

11

12/1

تیي  35تا  45ؾال

23

25/3

تیي  46تا  55ؾال

44

48/4

تاالی  55ؾال

13

14/3

خوغ

91

100

9

ؾَاتك

4

هسیطیتی

ووتط اظ  5ؾال

7

7/7

تیي  5تا  10ؾال

26

28/6

تیي  11تا  20ؾال

28

30/8

تاالی  20ؾال

30

33

خوغ

91

100

آهاضُّای تَصیفی ؾؤالّای تَخِ تِ واّف تْای توام قسُ هحصَالت تِ ػٌَاى یىی
اظ ػَاهل اصلی هَفمیت ،هٌسضج زض خسٍل ً ،3كاى هیزّس وِ هیاًگیي پاؾدّا تطای ؾؤالّای
ایي همَلِ تیفتط اظ هیاًگیي ؼیف ( )3یؼٌی  4/63اؾت.
آهاضُ هیاًِ ًكاى هیزّس وِ اگط زازُّا ضا تِ تطتیة صؼَزی هطتة وٌین ،همساض هیاًِ
(ٍ )4/71ؾػ ػسز  4یا گعیٌِ (ظیاز) ٍ ػسز  5یا گعیٌِ (ذیلی ظیاز) تطای ؾؤالّای ایي همَلِ
ٍ تا توایل تیفتط تِ ؾوت گعیٌِ (ذیلی ظیاز) اؾت .همساض آهاضُ ًوا (ً )4/86یع ًكاى هیزّس
وِ تطای ؾؤالّای تَخِ تِ واّف تْای توام قسُ هحصَالت گعیٌِ ذیلی ظیاز تیفتط اظ ؾایط
گعیٌِّا اًتراب قسُ اؾت.
اًحطاف هؼیاض زازُّا ًیع زلت ًتایح تِ زؾت آهسُ ضا ًكاى هیزّسّ .طچِ اًحطاف هؼیاض
زازُّا ونتط تاقس ،زلت اًساظُگیطیّای اًدام قسُ تیفتط اؾت .اًحطاف هؼیاض ایي همَلِ 0/50
اؾت.
جذيل  :3آمارٌَای تًصیفي سؤالَای تًجٍ تٍ کاَص تُای تمام ضذٌ محصًالت

آهاضُّا

هیاًگیي

4/63

هیاًِ

4/71

ًوا

4/86

11

0/50

اًحطاف هؼیاض

آهاضُّای تَصیفی ؾؤالّای تَخِ تِ افعایف ویفیت هحصَالت تِ ػٌَاى یىی زیگط اظ
ػَاهل اصلی هَفمیت ،هٌسضج زض خسٍل ً ،4كاى هیزّس وِ هیاًگیي پاؾدّا تطای ؾؤالّای
ایي همَلِ تیفتط اظ هیاًگیي ؼیف ( )3یؼٌی  3/64اؾت.
آهاضُ هیاًِ ًكاى هیزّس وِ همساض هیاًِ (ٍ )3/83ؾػ ػسز  3یا گعیٌِ (هتَؾػ) ٍ ػسز 4
یا گعیٌِ (ظیاز) تطای ؾؤالّای ایي همَلِ ٍ تا توایل تیفتط تِ ؾوت گعیٌِ (ظیاز) اؾت .همساض
آهاضُ ًوا (ً )3/86یع ًكاى هیزّس وِ تطای ؾؤالّای تَخِ تِ افعایف ویفیت هحصَالت گعیٌِ
ظیاز تیفتط اظ ؾایط گعیٌِّا اًتراب قسُ اؾت .اًحطاف هؼیاض ایي همَلِ  0/54اؾت.
جذيل  :4آمارٌَای تًصیفي سؤالَای تًجٍ تٍ افشایص کیفیت محصًالت

آهاضُّا

هیاًگیي

3/64

هیاًِ

3/83

ًوا

3/86

اًحطاف هؼیاض

0/54

آهاضُّای تَصیفی ؾؤالّای تَخِ تِ واّف ظهاى تَلیس ٍ ػطظِ هحصَالت تِ ػٌَاى
یىی زیگط اظ ػَاهل اصلی هَفمیت ،هٌسضج زض خسٍل ً ،5كاى هیزّس وِ هیاًگیي پاؾدّا
تطای ؾؤالّای ایي همَلِ تیفتط اظ هیاًگیي ؼیف ( )3یؼٌی  4/002اؾت.
آهاضُ هیاًِ ًكاى هیزّس وِ همساض هیاًِ (ٍ )4/14ؾػ ػسز  4یا گعیٌِ (ظیاز) ٍ ػسز  5یا
گعیٌِ (ذیلی ظیاز) تطای ؾؤالّای ایي همَلِ ٍ تا توایل تیفتط تِ ؾوت گعیٌِ (ظیاز) اؾت.
همساض آهاضُ ًوا (ً )4/29یع ًكاى هیزّس وِ تطای ؾؤالّای تَخِ تِ واّف ظهاى تَلیس ٍ ػطظِ
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هحصَالت گعیٌِ ظیاز تیفتط اظ ؾایط گعیٌِّا اًتراب قسُ اؾت .اًحطاف هؼیاض ایي همَلِ
 0/49اؾت.

جذيل  :5آمارٌَای تًصیفي سؤالَای تًجٍ تٍ کاَص سمان تًلیذ ي ػزضٍ محصًالت

آهاضُّا

هیاًگیي

4/002

هیاًِ

4/14

ًوا

4/29

اًحطاف هؼیاض

0/49

آهاضُّای تَصیفی ؾؤالّای تَخِ تِ افعایف ًَآٍضی زض هحصَالت تِ ػٌَاى یىی
زیگط اظ ػَاهل اصلی هَفمیت ،هٌسضج زض خسٍل ً ،6كاى هیزّس وِ هیاًگیي پاؾدّا تطای
ؾؤالّای ایي همَلِ تیفتط اظ هیاًگیي ؼیف ( )3یؼٌی  4/59اؾت.
آهاضُ هیاًِ ًكاى هیزّس وِ همساض هیاًِ (ٍ )4/86ؾػ ػسز  4یا گعیٌِ (ظیاز) ٍ ػسز  5یا
گعیٌِ (ذیلی ظیاز) تطای ؾؤالّای ایي همَلِ ٍ تا توایل تیفتط تِ ؾوت گعیٌِ (ذیلی ظیاز)
اؾت .همساض آهاضُ ًوا (ً )4/86یع ًكاى هیزّس وِ تطای ؾؤالّای تَخِ تِ افعایف ًَآٍضی زض
هحصَالت گعیٌِ ذیلی ظیاز تیفتط اظ ؾایط گعیٌِّا اًتراب قسُ اؾت .اًحطاف هؼیاض ایي
همَلِ  0/55اؾت.
جذيل  :6آمارٌَای تًصیفي سؤالَای تًجٍ تٍ افشایص وًآيری در محصًالت

آهاضُّا

4/59

هیاًگیي
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هیاًِ

4/86

ًوا

4/86

اًحطاف هؼیاض

0/55

ًتایح ولی آهاض تَصیفی ًكاى هیزّس وِ زض تیي ػَاهل اصلی هَفمیت ،هسیطاى ایطاًی تِ
تطتیة تیفتطیي تَخِ ضا تِ واّف تْای توام قسُ هحصَالت ،افعایف ًَآٍضی زض
هحصَالت ،واّف ظهاى تَلیس ٍ ػطظِ هحصَالت ٍ افعایف ویفیت هحصَالت زاضًس.
 .3-6تجشیٍ ي تحلیل ي آسمًن فزضیٍَا
زض ایي ترف تِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُّا ٍ آظهَى فطظیِّا تا اؾتفازُ اظ ضٍـّای آهاض
اؾتٌثاؼی پطزاذتِ هیقَز .تِ ایي هٌظَض ،اتتسا آظهَى وَلوَگطٍف-اؾویطًَف تطای تؼییي
تَظیغ زازُّا اًدام قسُ ٍ ؾپؽ فطظیِّای پػٍّف آظهَى هیقَز.
ًتایح آظهَى آظهَى وَلوَگطٍف-اؾویطًَف زض خسٍل  7اضاهِ قسُ اؾتً .تایح ًكاى
هیزّس وِ تَظیغ زازُّای ٍ هتغیطّای پػٍّف ًطهال ًویتاقس.
جذيل  :7تزرسي وزمال تًدن دادٌَای پضيَص
ػًامل اصلي مًفقیت

ػًامل
کاَص تُای

افشایص

کاَص سمان

افشایص

تمام ضذٌ

کیفیت

تًلیذ

وًآيری

91

91

91

91

91

میاوگیه

4/63

3/64

4/002

4/59

4/21

اوحزاف مؼیار

0/50

0/54

0/49

0/55

0/47

آمارٌ K-S

3/599

1/830

2/134

3/621

2/513

احتمال آمارٌ K-S

0/000

0/002

0/000

0/000

0/000

آمارٌَا
تؼذاد
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کل

وًع تًسیغ

غیطًطهال

غیطًطهال

غیطًطهال

غیطًطهال

غیطًطهال

 .1-3-6آسمًن فزضیٍ ايل
تًجٍ تٍ ػًامل اصلي مًفقیت در تیه مذیزان سن ي مزد متفايت است.
اظ آىخایی وِ تَظیغ زازُّای ٍ هتغیطّای پػٍّف غیطًطهال اؾت ،تطای تحلیل تفاٍت
تیي ػَاهل اصلی هَفمیت تط حؿة هتغیط خٌؿیت اظ آظهَى «هي ٍیتٌی» اؾتفازُ هیقَز .آظهَى
«هي ٍیتٌی» پطواضتطزتطیي خایگعیي آظهَى « tتا زٍ ًوًَِ هؿتمل» اؾت .قطغ اؾتفازُ اظ ایي
آظهَى خْت فطظیِ صفط ،ایي اؾت وِ ٍاضیاًؽ خاهؼِ تطای زٍ گطٍُ یىؿاى تاقس [.]3
فطض آهاضی ایي فطظیِ تِ صَضت ظیط اؾت.
 :H0خٌؿیت هسیطاى تط پاؾد آًاى تِ ػَاهل اصلی هَفمیت ت ثیطی ًساضزH0: µ1= µ2 .
 :H1خٌؿیت هسیطاى تط پاؾد آًاى تِ ػَاهل اصلی هَفمیت ت ثیط زاضز.

H1: µ1≠ µ2

ًتایح تسؾت آهسُ اظ آظهَى «هي ٍیتٌی» ٍالغ زض خسٍل ً 8كاى هیزّس وِ ّیچگًَِ
تفاٍت هؼٌیزاضی تیي هیاًگیي پاؾدّای زازُ قسُ تَؾػ هسیطاى هطز ٍ ظى تطای ػَاهل اصلی
هَفمیت ٍخَز ًساضز .تٌاتطایي ،خٌؿیت خاهؼِ آهاضی ًویتَاًس ت ثیطی تط پاؾد آًاى تِ ؾؤال
ّای هطتَغ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زاقتِ تاقس ٍ لصا فطظیِ اٍل هَضز ت ییس ٍالغ ًویقَز.
جذيل  :8وتایج آسمًن تفايت تیه ػًامل اصلي مًفقیت تز حسة جىسیت مذیزان
ػًامل اصلي مًفقیت

میاوگیه رتثٍ

مقذار Z

سن

مزد

کاَص تُای تمام ضذٌ

58/88

45/51

-1/058

افشایص کیفیت

56/75

45/51

-0/838
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P-value

وتیجٍ

0/290

ػسم ضز H0

0/402

ػسم ضز H0

کاَص سمان تًلیذ

48/50

45/89

-0/196

0/845

ػسم ضز H0

افشایص وًآيری

39/75

46/29

-0/525

0/600

ػسم ضز H0

کل

56/12

45/53

-0/786

0/432

ػسم ضز H0

 .2-3-6آسمًن فزضیٍ ديم
تًجٍ تٍ ػًامل اصلي مًفقیت در تیه مذیزان تا سطًح تحصیالت مختلف ،متفايت است.

اظ آىخایی وِ تَظیغ زازُّای ٍ هتغیطّای پػٍّف غیطًطهال اؾت ،تطای تحلیل تفاٍت
تیي ػَاهل اصلی هَفمیت تط حؿة هتغیط ؾؽح تحصیالت اظ آظهَى «وطٍؾىال ٍالیؽ» اؾتفازُ
هیقَز .آظهَى وطٍؾىال ٍالیؽ (تَظیغ تمطیثی ذی زٍ) هتطازف غیطپاضاهتطی تطای تحلیل
ٍاضیاًؽ یهؼطفِ اؾت .ایي آظهَى زلیما هثل آظهَى «هي ٍیتٌی» اؾتفازُ هیقَز ،تدع ایي وِ
گطٍُّای تیفتطی ٍخَز زاضز .تطای اؾتفازُ اظ ایي آظهَى تایس فطض تطاتطی ٍاضیاًؽّا (هثل
هي ٍیتٌی) تطلطاض تاقس [.]3
فطض آهاضی ایي فطظیِ تِ صَضت ظیط اؾت.
 :H0ؾؽح تحصیالت هسیطاى تط پاؾد آىّا تِ ػَاهل اصلی هَفمیت ت ثیطی ًساضز.
H0: µ1= µ2 = µ3= µ4
 :H1ؾؽح تحصیالت هسیطاى تط پاؾد آىّا تِ ػَاهل اصلی هَفمیت ت ثیط زاضز.
حسالل یىی اظ ظٍجّا هتفاٍت اؾت H1:
ًتایح تسؾت آهسُ اظ آظهَى «وطٍؾىال ٍالیؽ» ٍالغ زض خسٍل ً 9كاى هیزّس وِ ّیچ
گًَِ تفاٍت هؼٌیزاضی تیي هیاًگیي پاؾدّای زازُ قسُ تَؾػ هسیطاى تا ؾؽح تحصیالت
هرتلف تطای ػَاهل اصلی هَفمیت ٍخَز ًساضز .تٌاتطایي ،ؾؽح تحصیالت خاهؼِ آهاضی ًیع
ًویتَاًس ت ثیطی تط پاؾد آًاى تِ ؾؤالّای هطتَغ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زاقتِ تاقس ٍ لصا
فطظیِ زٍم ًیع هَضز ت ییس ٍالغ ًویقَز.
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جذيل  :9وتایج آسمًن تفايت تیه ػًامل اصلي مًفقیت تز حسة سطح تحصیالت مذیزان
متغیزَا

خي

درجٍ

دي

آسادی

P-value

وتیجٍ

کاَص تُای تمام ضذٌ

4/072

3

0/254

ػسم ضز فطض H0

افشایص کیفیت

5/192

3

0/158

ػسم ضز فطض H0

کاَص سمان تًلیذ

2/270

3

0/518

ػسم ضز فطض H0

افشایص وًآيری

4/341

3

0/227

ػسم ضز فطض H0

کل

5/183

3

0/159

ػسم ضز فطض H0

 .3-3-6آسمًن فزضیٍ سًم
تًجٍ تٍ ػًامل اصلي مًفقیت در تیه مذیزان تا سىیه مختلف ،متفايت است.
اظ آىخایی وِ تَظیغ زازُّای ٍ هتغیطّای پػٍّف غیطًطهال اؾت ،تطای تحلیل تفاٍت
تیي ػَاهل اصلی هَفمیت تط حؿة هتغیط ؾي هسیطاى ًیع اظ آظهَى «وطٍؾىال ٍالیؽ» اؾتفازُ
هیقَز.
فطض آهاضی ایي فطظیِ تِ صَضت ظیط اؾت.
 :H0ؾي هسیطاى تط پاؾد آىّا تِ ػَاهل اصلی هَفمیت ت ثیطی ًساضز.
H0: µ1= µ2 = µ3= µ4
 :H1ؾي هسیطاى تط پاؾد آىّا تِ ػَاهل اصلی هَفمیت ت ثیط زاضز.
حسالل یىی اظ ظٍجّا هتفاٍت اؾت H1:
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ًتایح تسؾت آهسُ اظ آظهَى «وطٍؾىال ٍالیؽ» ٍالغ زض خسٍل ً 10كاى هیزّس وِ
ّیچگًَِ تفاٍت هؼٌیزاضی تیي هیاًگیي پاؾدّای زازُ قسُ تَؾػ هسیطاى تا ؾٌیي هرتلف
تطای ػَاهل اصلی هَفمیت ٍخَز ًساضز .تٌاتطایي ،ؾي خاهؼِ آهاضی ًیع ًویتَاًس ت ثیطی تط
پاؾد آًاى تِ ؾؤالّای هطتَغ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زاقتِ تاقس ٍ لصا فطظیِ ؾَم ًیع هَضز
ت ییس ٍالغ ًویقَز .الثتِ زض ؾؽح اؼویٌاى  %90هیعاى تَخِ تِ واّف تْای توام قسُ ،واّف
ظهاى تَلیس ٍ ػَاهل اصلی هَفمیت زض ول تیي هسیطاى تا ؾٌیي هرتلف ،هتفاٍت اؾت.
جذيل  :11وتایج آسمًن تفايت تیه ػًامل اصلي مًفقیت تز حسة سه مذیزان
متغیزَا

خي

درجٍ

دي

آسادی

P-value

وتیجٍ

کاَص تُای تمام ضذٌ

6/610

3

0/085

ػسم ضز فطض H0

افشایص کیفیت

6/088

3

0/107

ػسم ضز فطض H0

کاَص سمان تًلیذ

7/151

3

0/067

ػسم ضز فطض H0

افشایص وًآيری

3/568

3

0/312

ػسم ضز فطض H0

کل

6/671

3

0/083

ػسم ضز فطض H0

 .4-3-6آسمًن فزضیٍ چُارم
تًجٍ تٍ ػًامل اصلي مًفقیت در تیه مذیزان تا سًاتق مذیزیتي مختلف ،متفايت است.

اظ آىخایی وِ تَظیغ زازُّای ٍ هتغیطّای پػٍّف غیطًطهال اؾت ،تطای تحلیل تفاٍت
تیي ػَاهل اصلی هَفمیت تط حؿة هتغیط ؾَاتك هسیطیتی هسیطاى ًیع اظ آظهَى «وطٍؾىال
ٍالیؽ» اؾتفازُ هیقَز.
فطض آهاضی ایي فطظیِ تِ صَضت ظیط اؾت.
 :H0ؾَاتك هسیطیتی هسیطاى تط پاؾد آىّا تِ ػَاهل اصلی هَفمیت ت ثیطی ًساضز.
H0: µ1= µ2 = µ3= µ4
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 :H1ؾَاتك هسیطیتی هسیطاى تط پاؾد آىّا تِ ػَاهل اصلی هَفمیت ت ثیط زاضز.
حسالل یىی اظ ظٍجّا هتفاٍت اؾت H1:
ًتایح تسؾت آهسُ اظ آظهَى «وطٍؾىال ٍالیؽ» ٍالغ زض خسٍل ً 11كاى هیزّس وِ
ّیچگًَِ تفاٍت هؼٌیزاضی تیي هیاًگیي پاؾدّای زازُ قسُ تَؾػ هسیطاى تا ؾَاتك هسیطیتی
هرتلف تطای ػَاهل اصلی هَفمیت ٍخَز ًساضز .تٌاتطایي ،ؾَاتك هسیطیتی خاهؼِ آهاضی ًیع
ًویتَاًس ت ثیطی تط پاؾد آًاى تِ ؾؤالّای هطتَغ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زاقتِ تاقس ٍ لصا
فطظیِ چْاضم ًیع هَضز ت ییس ٍالغ ًویقَز.
جذيل  :11وتایج آسمًن تفايت تیه ػًامل اصلي مًفقیت تز حسة سًاتق مذیزیتي مذیزان
متغیزَا

خي

درجٍ

دي

آسادی

P-value

وتیجٍ

کاَص تُای تمام ضذٌ

2/127

3

0/547

ػسم ضز فطض H0

افشایص کیفیت

1/213

3

0/750

ػسم ضز فطض H0

کاَص سمان تًلیذ

1/047

3

0/790

ػسم ضز فطض H0

افشایص وًآيری

1/316

3

0/725

ػسم ضز فطض H0

کل

1/602

3

0/659

ػسم ضز فطض H0

 .7وتیجٍگیزی ي پیطىُادات
تا تَخِ تِ تدعیِ ٍ تحلیلّای تَصیفی زض ایي پػٍّف هیتوَاى توِ ایوي ًتیدوِ ضؾویس ووِ
هسیطاى ایطاًی تِ ػَاهول اصولی هَفمیوت تَخوِ ووافی زاضًوس ٍلوی هیوعاى ایوي تَخوِ توط اؾواؼ
هؼیاضّای خوؼیتقٌاذتی اظ لثیل خٌؿیت ،ؾؽح تحصیالت ،ؾي ٍ ؾَاتك هوسیطیتی توا یىوسیگط
هتفاٍت ًویتاقس.
تا تَخِ تِ ًتایح تسؾت آهسُ ،تَخِ ظیاز هسیطیت تِ ػَاهل هَضز تطضؾوی ذوَز هویتَاًوس
زلیلی تاقس تط ایي وِ ایي ػَاهل ًمكی اؾاؾی زض هَلؼیت یوه قوطوت زاضًوسّ .وواىؼوَض ووِ
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تلَچط ٍ ّوىاضاى ( ٍ )2002زضٍضی ( )2008ػَاهل تْای توام قسُ ،ویفیت ،ظهاى ٍ ًَآٍضی ضا
تِ ػٌَاى ػَاهلی اصلی هَفمیت هؽطح ًوَزًس ٍ ایي هَاضز ضا الظهِ وؿة ضظایت هكوتطی ٍ زض
ًتیدِ الظهِ زٍام ،تما ٍ هَفمیت یه قطوت زاًؿتِاًس [.]8 ٍ 5
ٍیىی (ً )2003یع زض تحمیك ذَز زض ضاتؽِ تا قٌاؾایی ػَاهل هَفمیت زض صٌایغ وَچوه
زض آفطیما خٌَتی تِ ػَاهل ؾؽَح ویفیت ٍ ذسهات تِ هكتطی اقاضُ ًوَزُ اؾت [.]11
تَخِ هسیطیت تِ هَاضزی غیط اظ ّعیٌِ ًكاى زٌّسُ آى اؾت وِ زیسگاُ هسیطیت فؼلوی اظ
زیسگاُ ؾٌتی فاصلِ گطفتِ ٍ هسیطیت زض حال حاظط تَخِ ذَز ضا اظ هؼیاضّوای صوطفا هوالی توِ
ؾوت هؼیاضّای غیطهالی هؼؽَف ًوَزُ ٍ ذَاّاى وؿة اؼالػاتی زض ایي ظهیٌِ هیتاقس.
زض تحمیمی وِ تَؾػ اًگَتی ( )1384صَضت گطفتِ ایي ًتیدِ حاصل قسُ وِ گعاضقات
حؿاتساضی هسیطیت تٌْا ّعیٌِ ضا هٌؼىؽ هیوٌس ٍ اظ اًؼىاؼ ؾایط هَاضز ًظیوط ظهواى ،ویفیوت،
ًَآٍضی ٍ ضظایت هكتطی ػاخع اؾت .اظ یه ؼطف تغییط زیسگاُ هسیطیت اظ ؾووت هؼیاضّوای
صطفا هالی تِ ؾوت هؼیاضّای غیطهالی ٍ ػاللِ ٍ ذَاؾتِ هوسیطیت توِ وؿوة اؼالػوات زض ایوي
ظهٌیِ ٍ اظ ؼطفی ػسم اًؼىاؼ ایي هوَاضز زض گعاضقوات حؿواتساضی هوسیطیت هویتَاًوس ّكوساض
زٌّسُ ایي ًىتِ تاقس وِ حؿاتساضی هسیطیت زض ػطصِ صٌؼتی وكَض ،تغییطاتی ضا زض ؾیؿتنّا ٍ
ًَع ٍ قىل گعاضقات ذَز تسّس؛ تِ ؼَضی وِ تتَاًس پاؾرگَی ًیاظ ضٍظ هسیطیت ٍ قطوتّوا
تاقس [.]1
تا تَخِ تِ ایي وِ تا وٌَى پػٍّكی زض ایي ظهیٌِ اًدام ًكسُ اؾت ،همایؿِ ًتایح اهىاًپوصیط
ًویتاقس.
تطای پػٍّكگطاًی وِ هی ذَاٌّس زض ظهیٌِ هَظَػات هكاتِ ایي پػٍّف فؼالیوت ًوایٌوس،
پیكٌْازّای ظیط اضاهِ هیگطزز:
 )1ایي پػٍّف زض قطوتّای تَلیسی صَضت گطفتِ ،هیتَاى هكاتِ ایوي پوػٍّف ضا زض
قطوتّایی غیط اظ قطوتّای تَلیسی اًدام زاز.
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 )2هیتَاى زض تحمیمات زیگطی ًظطات هكتطیاى صٌایغ هرتلف ضا زض هوَضز هیوعاى تَخوِ
هسیطاى صٌایغ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت خَیوا قوس ٍ ًظوطات هكوتطیاى ضا زض صوٌایغ توا یىوسیگط
همایؿِ وطز.
 )3پیكٌْاز هیقَز زض ّط صٌؼت ٍ یا تِ صَضت هَضزی زض تطذی اظ قوطوتّواً ،ظوطات
هكتطیاى ٍ هسیطیت آىّا زض ضاتؽِ تا ػَاهل اصلی هَفمیت هَضز تطضؾوی لوطاض گطفتوِ ٍ ًظوطات
هكتطیاى قطوتّا تا هسیطیت تا یىسیگط همایؿِ قَز.
 )4پیكٌْاز هیقَز زض تحمیمات زیگطی زض ضاتؽِ تا ّط یه اظ ػَاهلی وِ زض ایوي تحمیوك
تِ ػٌَاى ػَاهل اصلی هَفمیت اظ آىّا ًام تطزُ قسُ ،توِ صوَضت خساگاًوِ هوَضز تطضؾوی لوطاض
گطفتِ ،ضاُّای ضؾیسى تِ ایي ػَاهل تطضؾی گطزز.
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The Comparative Investigation of the Attention to the Critical
Success Factors among the Iranian Managers
Jalal Aspookeh
Shirzad Naderi
Anvar Bayazidi

Abstract
The aim of this research is the comparative investigation of the attention to the
critical success factors (CSF) among the Iranian managers of listed production
companies in Tehran Stock Exchange (TSE). The cost and the product time
reduction, also the quality and the innovation improvement were considered as
CSF, and it was used researcher-making questionnaire for providing date. Then,
it was investigated 91 received questionnaires and used the nonparametric tests
such as “Mann-Whitney” and “Kruskal-Wallis” to test of the hypotheses in the
reason to not being normal of data distributions.
The findings indicate that the magnitude of the attention to the cost and the
product time reduction, and CSF totally is different among the managers with
different ages in the confidence level 90%. The other results show that there
isn’t the significant difference among the Iranian Managers in the attention to
CSF based on the gender, the educational levels, and the management records.
Key Words: critical success factors, the cost reduction, the product time
reduction, the quality improvement, and the innovation improvement.
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