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CSF  هاونقش آن درتدوین استراتژی سازمان ها 
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 چکیده 

رتدوین استراتژی بسیار مهم بوده ویکی از د ها  CSF یا همان(  Critical Success Factors ) شناسایی عوامل کلیدی موفقیت

راههای موثر برجاری سازی استراتژی می باشد. نکته کلیدی طرح ریزی وبرنامه ریزی استراتژیک درتدوین اهداف بلند مدت ، داشتن تفکر 

موفقیت سازمان  ها عواملی هستند که درراه CSF. ها بخش مهمی از این فرایند است CSFاستراتژی درسازمان هاست. وشناسایی 

وتوجه ویژه ند .  لذا ضرورت دارد درسازمان این گلوگاهها شناسایی شده  ودستیابی به اهداف استراتژیک به عنوان گلوگاه شناسایی می شو

 شاخص های کلیدی عملکرد با(،  Critical Success Factors) .باید توجه شود که عوامل کلیدی موفقیتای به آنها معمول گردد. 

(sory Performance IndicatKe تفاوت اساسی دارند ). KPI   ها درواقع شاخص هایی هستند که به صورت کمی بوده وباتعریف

به منظور توسعه ورشد در سازمان ها  ها   CSF واندازه گیری آن ها ، میزان دستیابی به اهداف استراتژی سنجیده می شود ، در حالی که

طق وجایگاهی درسازمان ها است که درآن جا نیاز به اصالح وجود داشته وموفقیت ودستیابی به اهداف کاربرد دارند ونشان دهنده منا

  استراتژی را تضمین وتسهیل می کند.

 

  ، عملکرد ، استراتژی ، سازمان CSF.KPI: واژگان كلیدی
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 مقدمه 

شند، یافتن روشی مطمئن ، اثربخش ومفیدبرای بهبود یکی ازدغدغه های مدیرانی که به فکرتوسعه دادن سازمان خود می با

عملکرد، در سازمان خود می باشد. مدیران همواره در این اندیشه هستند که سازمان را از وضع موجود به وضع مطلوب هدایت 

مان ها مورد نمایند. براین اساس یافتن راه مطمئن ونتیجه بخش وباکمترین هزینه وبازدهی باال ، ازمواردی است که در ساز

توجه قرار می گیرد. تدوین وپیاده سازی استراتژی ، از مهمترین راهکارهایی است که تقریبا ً تمامی سازمان ها آن را انتخاب 

کرده ومی کنند .اگرگفته شود که تدوین استراتژی مهم است ، باید اضافه کرد که اجرا وپیاده سازی استراتژی ، بسیار مهم تر و 

پیاده سازی استراتژی پلی است بین استراتژی ومجموعه فعالیت های سازمانی . وبدون اجرای اثر بخش مشکل تر است. 

استراتژی نمی توان انتظار داشت که موفقیتی حاصل گردد. استراتژی هرچه قوی تروعمیق تر تدوین واجراگردد به همان اندازه 

ا درتدوین استراتژی کمک موثری است براجرای مفید ه CSFارزشمند خواهد بود. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت یا 

واثربخش آن . وبررسی ها نشان می دهند که هرچه قدر عوامل کلیدی موفقیت ، به طور هوشمندانه شناسایی گردند ، می توان 

 استراتژی را روان تر وآسان تر پیاده کرد.

 

  برنامه ریزی استراتژیک

تصمیم های استراتژیک ، به هیچ وجه اجرا نمی شوند ودر صورت اجرا نیز به اهداف  تحقیقات نشان می دهد که حدود نیمی از

خود دست پیدا نمی کنند. به نظر می رسد مدیران عامل در سازمان ها این موضوع را می دانند.اغلب آن ها ساز مان های خود 

ین ، اجرا وپیاده سازی استراتژی درسازمان های (. از تدو3131را درپیاده سازی استراتژی موفق نمی دانند.)اندرو مک لنان ، 

استراتژی محور ، فرایندی بدین صورت انجام می گیرد: سازمان ها اهداف خود را درچارچوب چشم انداز وماموریت خود تدوین 

فرایند  می کنند ، بودجه ومنابع را تامین کرده ویک سری فعالیت هایی را جهت رسیدن به اهداف خود انجام می دهند . این

بوده واستراتژی محور هستند ، انجام می پذیرد . اما  فکر می کنند دارای تفکر استراتژیساده در خیلی از سازمان هایی که 

علیرغم انجام فرایند فوق هیچ وقت اظهارنکرده اند که به موفقیت قابل توجهی دست یافته اند. وقتی در سازمان خود رشد 

نمی توانند در ارائه خدمات نتایجی قابل قبول کسب کنند  و همچنین درتوسعه محصوالت وتوسعه را احساس نمی کنند و 

وخدمات ، اثربخشی را مشاهده نمی کنند ، مجموعه ی این عوامل باعث می شود که یک عدم موفقیت در سازمان احساس 

ضوع ، چالشی اساسی در اغلب شود. به نظر می رسد که مشکل اساسی درشناخت عوامل موثر در موفقیت می باشد.این مو

سازمان ها است. سازمان ها، پدیده ی پیچیده ای هستند که فعالیت های زیادی را برعهده دارند، به طوری که تاثیر هر فعالیت 

برعملکرد کلی را ، مشکل می توان تفکیک کرد. بسیاری از فعالیت ها ، پیامدهایی دارند که تا اندازه ای برتحقق اهداف 

 (3131یک تاثیر می گذارند، اما این تاثیر غیر مستقیم است.) اندرو مک لنان ، استراتژ

 بررسی ها نشان می دهد که عوامل زیردربهبود عملکرد سازمان ها موثراست.

 افزایش تمرکز براستراتژی ونتایج حاصل از اجرای آن -

 اندازه گیری عملکرد براساس شاخص های تعریف شده -

 ه چشم انداز واستراتژی درسازمانبهبود ارتباطات باتوجه ب -

 اولویت بندی پروژه ها -

براین اساس وباتوجه به شرایط خاص وپیچیده کسب وکارها درسازمان، استراتژی محور بودن وبراساس طرح وبرنامه         

ق راهبردهای طرح ریزی استراتژی های سازمانی وخل مسائل را پیش بردن ، درسازمان ها امری ضروری واجتناب ناپذیر است.

کسب وکار، سرآغازی است درجهت تبدیل سازمان درحال سکون وبی تحرک به سازمانی پویا و رو به توسعه. همان گونه که 

مشخص است ، مدیریت ، علم وهنر است. مدیریت استراتژیک ، علم وهنر تدوین ، اجرا وارزیابی تصمیمات است که سازمان را 

که به اهداف و هایی استگیریریزی استراتژیک دربردارنده تصمیمبرنامهدت دست یابد . قادر می سازد به هدف های بلند م
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ازیکی از اندیشمندان نقل شده است که اگرمن ده ساعت برای بریدن  کندهای بلندمدت سازمان ارتباط پیدا میستراتژیا

صرف قدر  هر چهاین است که وقت سازمان درخت زمان داشتم ، هفت ساعت آن را صرف تیز کردن تبر ، می کردم. واقعیت 

وقت کمتری نیاز خواهد داشت. مدیریت استراتژیک,تمامی مدیران سازمان را اهداف سازمانی، به ، دسترسی به گرددریزی برنامه

ا ر شرکتکه . یک فرایندمدیریت استراتژیک، مراحلی استشامل می شودها در تدوین و اجرای اهداف استراتژیک و استراتژی

توان ارائه ریزی استراتژیک مییکی از تعاریف کاملی که در مورد برنامه. نمایداستراتژیک کمک میبصورت گام به گام در برنامه

 از:استنمود عبارت

مبادرت به اقدامات بنیادی، که  و یافته، در جهت اتخاذ تصمیمریزی استراتژیک تالشی است منظم و سازمانبرنامه» 

توان هر سازمان را به مسیر حرکت و دور نمای مشخصی هدایت نمود، از اتالف منابع جلوگیری کرد و سازمان را میآن موجببه

 ریزی استراتژیک به سواالت زیر پاسخ خواهد داد:برنامه «با رشدی متداوم و سودآور از یک سطح به سطحی باالتر ارتقاء داد. 

 چیست ؟ سازمانفعالیت  -

 ؟ کردفعالیت چه باید  این برای انجام -

 برای دستیابی به اهداف خود، به چه اقداماتی نیازمند است ؟ سازمان -

 برای تحقق چنین موضوعی ، به موارد زیرباید توجه ویژه نمود:

 ) داشتن تفکر استراتژی ( تفکر و اندیشیدن به شکل استراتژیک

 آینده گیریجهت تشخیص

 مدت  بلند اهداف ستایدررااثربخش وکاربردی  تصمیمات اتخاذ

 عملکردمستمربهبود

 

 پیاده سازی استراتژی ، گام تکمیلی برنامه ریزی استراتژیک

درسازمان ها نهادینه شود که بخشی ازتفکر استراتژی به ایجاد طوفان ذهنی 3درپیاده سازی استراتژی ، باید تفکر استراتژی 

اتفاق می افتد.توسعه استراتژی به این نکته تمرکزدارد که استراتژی  بعد از تفکر استراتژی2منجر می شود. توسعه استراتژی 

 چگونه از روی کاغذ برداشته شده وعملیاتی گردد.

یکی از  BSCروش های مختلفی برای پیاده سازی وارزیابی استراتژی وجوددارند که استفاده از کارت امتیازی متوازن یا 

ستراتژی است. امروزه از نقشه استراتژی به عنوان یک نقشه گنج کسب وکار نقشه ا BSCمتداول ترین روش هاست. بخشی از 

( که سازمان را به موفقیت قریب الوقوع سوق می دهد. به  Business Road Mapیاد می شود. نوعی نقشه راه کسب وکار ) 

استای نظارت بر عملکرد، از عبارت دیگر، به منظوربرنامه ریزی اثربخش وهم چنین جهت دستیابی به اهداف استراتژی ودرر

 لکردها از چهارمنظرارزیابی می شود.عم BSC درروشاستفاده می گردد. BSCکارت امتیازی متوازن یا روش 

 1منظر مالی -الف

مواردی نظیر بازگشت سرمایه ، ایجادارزش افزوده ، سودآوری ، کاهش هزینه ، فرصت استفاده از اطالعات مالی وبه 

 وزیع بهینه منابع واستفاده منطقی از آن دراین حوزه مدنظر می باشدروز بودن آن ها ، ت

                                                           
1-Thinking Strategies  

2-Strategic Deployment  

3- Financial Perspective  
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 4منظر مشتری  -ب

خدمات پس از فروش وشناسایی نیازهای مشتریان ، نوآوری وخالقیت درارائه خدمات ، افزایش رضایت مشتری 

 وجذب مشتری ، دراین منظر مورد توجه قرار می گیرد.

 5منظرفرایندهای داخلی  -ج 

 به موارد زیرپرداخته می شود.دراین منظر، 

 تعریف کلیه فعالیت ها درقالب فرایندهای کاری به منظورنظارت برعملکرد -

 کنترل فرایندهای کاری -

 بازنگری فرایندها به منظوراصالح روش انجام کار -

 ارزیابی اثربخشی فرایند ها -

 6منظررشد ویادگیری -د 

 که شامل این موارد است.

 وان ارتقاء شخصیت سازمانیتوسعه فرهنگ سازمانی به عن -

 آموزش کارکنان درجهت ارتقاء مهارت ها وتوانایی های آنان  -

 استفاده از ابزارها وزیرساخت های فن آوری اطالعات -

 دردسترس بودن اطالعات -

 

 چیست؟  CSF عوامل كلیدی موفقیت یا 

بروز نتایج بزرگ و مطلوب را فراهم می  گاهی اوقات رفتار شرکت های موفق به گونه ای است که با کمترین تغییرات زمینه

آورند. به عبارت دیگر بوسیله اهرم عملیاتی مناسب میتوانند با انجام کاری کوچک، نتیجه ای بزرگ را بگیرند. یکی از مراحل 

ت و ها ( میباشد. عوامل کلیدی موفقی CSF) یا همان  7مهم برنامه ریزی استراتژیک، بررسی و تعیین عوامل کلیدی موفقیت

یا حساسه های موفقیت، تعداد محدودی از عوامل مختلف هستند که در راه موفقیت سازمان و دستیابی به اهداف استراتژیک 

به عنوان گلوگاه شناسایی می شوند. در صورتی که سازمان بتواند این گلوگاه ها را مرتفع و یا تحت کنترل درآورد، می تواند از 

رسیدن به اهداف سازمان اطمینان حاصل نماید. این عوامل مجموعه ای از اموری می باشند که دستیابی به مزایای رقابتی و 

سازمان ها می بایست برای بقا و یا کامیابی خود به آنها توجه ویژه داشته باشد. ولذا کم توجهی به این عوامل نیز موجب تسریع 

تواند گزارشات اکتورهای موفقیت )به عنوان فیلتر( میشکست یا عدم موفقیت سازمان می شود. مدیریت با استفاده از ف

 هستند .  گیری مهممدیریتی خود را جهت دهی نموده و اطالعاتی را نگهداری وتحلیل نماید که برای تصمیم

درمقاله  1881درسال Daniel Ronald.Dها نشان می دهد که این واژه برای اولین بارتوسط   CSFمطالعه سوابق      

( اواعتقاد دارد که سازمان ها درارائه خدمات ، عامل های Daniel  ،1961.)( مطرح شد HBRکسب وکارها )  بازنگری

ها وارد واژه نامه  CSF،   1888 موفقیت را باید شناسایی کنند تادرجهت دستیابی به اهداف ، موفق عمل نمایند.درسال

ها ، چیزهایی هستند که باید اتفاق بیفتد، اگر  CSF(  .» Rochart  ،9197.)گردیده وبه صورت زیر بیان شد ITILفارسی 

 «.درجهت موفقیت ، اثربخش باشند ITیک فرایند ، پروژه ، طرح ونقشه یا خدمات 

                                                           
4-Customer Perspective  

5- Internal Process Perspective  

6- Growth and Learning Perspective  

7 -Critical Success Factors   
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ها درسازمان ، ضرورت دارد موارد زیر مورد   CSFبررسی ها نشان دهنده این واقعیت است که به منظور اثربخش ترکردن   

 توجه قرار گیرد.

 ن اجرایی قویرهبرا -

 ارزیابی بلوغ سازمانی ازجهت فن آوری اطالعات -

 اهداف روشن وقابل اندازه گیری وسنجش آن از جهت این که اهداف تعیین شده تحقق یافته است یا نه. -

 تعریف نقش ها ومسئولیت ها به طور شفاف وواضح -

اجرای اهداف وبرنامه های یک تعریف خوب از اجرا ، ویک طرح ارائه خدمات باهدف بهبود مستمر درجهت  -

 عملیاتی مرتبط با آن.

 سیستماتیک بودن فرایند های سازمان وبررسی وتجزیه وتحلیل آن به منظور اندازه گیری وارزیابی عملکرد -

ها درسازمان ، لیستی از مسائل وجنبه های عملکردی سازمان هستند که توجه  CSFعوامل کلیدی موفقیت یا همان      

(  براساس تحقیقات صورت   Rockart, 1979ارتقای ایمنی وسالمت وشور ونشاط درساز مان می گردند.)به آنها موجب 

(  عواملی نظیر فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی ، کارکنان دانش محور، فرایند ها وفن آوری 1788گرفته) دیوید. فر. آر. 

ها بااهداف  CSFها باشند.واقعیت این است که اطالعات، می توانند به عنوان عوامل کلیدی موفقیت درسازمان 

استراتژیک درسازمان ها پیوندی ناگسستنی دارند. ومی تواند درتصمیم گیری های استراتژیک مفید وموثر واقع شود.از 

ها بخاطر حصول اطمینان از بقاء وآینده سازمان ها خیلی مهم  CSFهمین رو هست که درک ، اندازه گیری ومدیریت 

( اعتقاد دارد که شناسایی عوامل کلیدی موفقیت درمرحله تدوین استراتژی کمک بسیار 3173ریان ) منوریان، است. منو

مهمی دراجرا وپیاده سازی استراتژیک می کند. ودرجلوگیری از اتالف زمان، سرمایه وانرژی درپیاده سازی یک برنامه 

 ریزی استراتژیک موثر می باشد.

ها به دنبال یافتن پاسخ به این پرسشها هستند که اوالً  عواملی که باعث موفقیت سازمان می شوند چه  CSFبه طور کلی 

چیزهایی هستند؟ ثانیا ً این عوامل موفقیت ، چه نقش هایی در تحقق استراتژی درسازمان دارند ؟ ثالثاً  عوامل موفقیت 

ال پاسخ درست ومناسبی داده شود ، به یقین ، می توان کارکنان درسازمان ، چه چیزهایی هستند؟ اگر به این سه سو

ها شناسایی شده اند. برخی از عواملی که می تواند باعث موفقیت درسازمان شوند می تواند شامل موارد  CSFگفت که 

 ذیل باشد.

 حمایت از کسب وکارهای محلی -

 یافتن راهکار مناسب برای انجام پروژه -

 ی مشتریان کلیدیارائه محصول وخدمات باکیفیت برا -

 ساختن یک محیط کار امن ، شاد وسا لم -

 توسعه وگسترش ایده های نوآورا نه دربین کارکنان -

 انجام پروژه وفعالیت ها باهدف کسب ارزش افزوده -

ارزش گذاری به دانش در سازمان ومحورقراردادن شایستگی ) شامل دانش ، مهارت وتوانایی ( از طریق جاری  -

 سازی مدیریت دانش

 Success( یا موفقیت های مهم )  Performance Highها را برای عملکرد های باال )   CSF( ،  Rochart) کارت رو

Important (.ارزیابی می کند  )Rochart,1979  ( از دیدگاه باین تون . )Boynton  ، )CSF   ها را می توان به عنوان

اعتقاددارد که این ها مسائلی هستند که باتحلیل وضعیت فعلی ، می مسائلی که به موفقیت سازمان کمک نماید، تعریف کرد.و

( . مانند افزایش جریان نقدینگی ، ارتقای رضایت  Boynton  ,1984تواند دربهبود فرایند ها درآینده موثرواقع شود.)

م چنین می توان به مشتریان ، ) یا کاهش شکایت مشتریان ( ، توسعه بهره وری وعواملی که منجر به بهبود می شوند وه
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پارتو )  28 – 08توسعه وبه کارگیری تکنولوژی های جدید نیز اشاره کرد. هم چنین بررسی ها نشان داده است که بین قانون 

Pareto  )وCSF  درصد  28ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بااستنباط از این قانون ، باور صاحب نظران بر این است که اگر

درصد کل مشکالت سازمان حل می شود.  08ان شناسایی شده وبه صورت زیربنایی حل شوند ، مشکالت اساسی درسازم

CSF  های سازمانی نیز چنین خاصیتی دارند. باشناسایی دقیقCSF  ها درسازمان ، می توان امیدوار بود که دغدغه ها ی

 سازمان از طریق تدوین یک استراتژی مناسب حل گردد.

ضمن توجه به این نکته که باید به گونه ای بیان شود که فهم ودرک آن برای همه کارکنان   ها CSFدرفرایند شناسایی 

 ودرهمه سطوح ساده باشد ، باید مراحل زیر مورد توجه قرار گیرد.

 مصاحبه ، پرسشنامه ، چک لیست ها شناسایی عوامل موفقیت زمان حاضر سازمان از طریق -

 تفاده ازخرد جمعی وطوفان فکریبه منظوراس CSFبرگزاری کارگاه آموزشی  -

 CSFنهایی کردن  -

 های شناسایی شده CSFبه کارکنان جهت همسوکردن فعالیت آنان با  CSFتشریح   -

 

 KPI چیست ؟ وچه تفاوتی با CSF دارد؟ 

همان گونه که درقبل گفته شد، یکی از گام های اساسی دراجرای استراتژی ، تعریف واندازه گیری شاخص های مناسب می 

( معروف می  orsIndicat Performance Keyبرخی از این شاخص ها ، به نام شاخص های کلیدی عملکرد )  باشد.

باشند.شاخص های کلیدی عملکرد ، شاخص هایی هستند که به اهداف سازمانی گره خورده اند. وبااندازه گیری آن می توان 

ها ارتباط تنگاتنگی وجود  KPI.از همین روست که بین فرایند ها و میزان دستیابی به اهداف را مورد سنجش وارزیابی قرارداد

ها نشان دهنده ارزش یا ویژگی  KPI ها متناسب با تغییر دراهداف ، به روز شده ومورد بازنگری واقع می شوند. KPIدارد. 

  KPIستفاده  قرار می گیرند. باید هایی هایی هستند که برای ارزیابی اینکه آیا اهداف سازمانی تحقق یافته است یا نه،  مورد ا

ها به گونه ای تعریف شوند که از یک طرف نیازهای ذینفعان را دربربگیرد از طرف دیگر انتظارات سازمان را مورد توجه قرار 

 دهد.

س گیری مالی و غیر مالی هستند که به منظور تعیین کیفیت اهداف و انعکاهای کلیدی عملکرد ، معیارهای اندازه شاخص

عملکرد استراتژیک یک سازمان بکار برده می شوند . این شاخص ها به منظور ارزیابی موقعیت کنونی شرکت و تعیین راه 

عملکرد در کلیدی های شوند. فعالیت مراقبت و بازبینی شاخصکارهای مناسب برای هوشمند کردن کسب و کار استفاده می

های راقبت از فعالیت کسب و کار شرکت ها مطرح می باشد . شاخصطول زمان به عنوان یک موضوع شناخته شده در م

برای اما درخیلی ازموارد اتفاق افتاده است که استفاده می شوند و تلقی و  "ارزش"عملکرد اغلب به عنوان یک کلیدی 

ضایت ، با مشکل مواجه هایی از قبیل میزان سودمندی نقش رهبری در توسعه سازمان ، اشتغال، خدمات و رگیری فعالیتاندازه

هایی  )به عنوان مثال از طریق تکنیک می باشند.به استراتژی سازمان متصل  نوعا ً عملکرد کلیدی های می باشند . شاخص

 (. BSCمانند ) 

باتوجه به این باشند. عملکرد با یکدیگر متفاوت میکلیدی های و استراتژی سازمان ها شاخصماموریت وفعالیت براساس نوع 

کرده وانتظاراین است گیری میزان پیشرفت سازمان در جهت اهداف تعیین شده کمک به اندازه عملکردکلیدی های شاخصکه 

که دراین راستا تعریف گردند، لذا متناسب با اهداف هرسازمان وبه تبع آن متناسب بانوع استراتژی هرسازمان، شاخص های 

اشتراک تمامی سازمان ها درتعریف شاخص های کلیدی عملکرد، این است که کلیدی عملکرد، تفاوت خواهد داشت. اما وجه 

 مدیران سازمان رادردستیابی به اهداف بلند مدت وکوتاه مدت آگاه ساخته وکمک می کند.
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گیری است که از یک مسیر ، شاخص ، الگو برداری ، هدف عملکرد  بخش کلیدی از یک هدف قابل اندازههای کلیدی  شاخص

) توجه شود که اهداف سازمانی زمانی قابل ارزیابی ورصدمی باشد که قابلیت اندازه گیری ده زمانی ساخته شده است .و محدو

ویاافزایش تولید دوره جاری نسبت  مبلغ دیگربه  یک مبلغافزایش درآمد توسط هر فروشنده از  "به عنوان مثال:  داشته باشد.(

عملکرد کلیدی های د . شاخصنیک شاخص می باشویاافزایش تولید، ر فروشنده در این مثال درآمد توسط ه"به دوره قبل 

ازهمین رو هست که باید بین عوامل کلیدی موفقیت وشاخص های کلیدی موفقیت اشتباه شوند. کلیدی نباید با عوامل 

ت آوردن یک کسب وکار ها هردو ابزارهای مفیدی هستند برای به دس KPIها و  CSFعملکرد تفاوتی قائل شد. هر چند که  

ها ابزارهایی هستند برای  KPIها به منظور توسعه ورشد درسازمان ها کاربرد دارد اما   CSFموفق ، اما باید توجه داشت که 

که  ها نشان دهنده مناطق وجایگاهی است CSFها اثر بخش بوده اند. به عبارت دیگر   CSFکنترل ، و این که تا چه حد 

ها ابزاری هستند برای اندازه گیری عملکرد.هر  KPIالح وجود داشته وموفقیت را به نوعی تضمین می کند.اما درآنجا نیاز به اص

ها هوشمندانه تعریف خواهند شد. برهمین اساس است که  KPIها هوشمندانه شناسایی شوند ، به همان اندازه  CSFچه قدر 

را می توان به صورت زیرجمع بندی  KPI و  CSFلی تفاوت بین ها ارتباط عمیقی وجود دارد.به طور ک KPIها و  CSFبین 

 وخالصه نمود.

CSF   ها علت کسب موفقیت را بیان می کنند درحالی کهKPI  ها نتیجه نهایی عملکرد را. به بیان دیگرCSF  ها می گوید

فته باموفقیت همراه بوده است نتیجه عمل انجام یاد، ها می گوی KPIدر حالی که ، برای کسب موفقیت چه کاری انجام گیرد

گربه صورت خیلی ساده تر عنوان نماییم شاخص های کلیدی عملکرد، شاخص هایی هستندکه ا   )munro.1963(یا نه؟ 

 عملکرد گذشته را مورد اندازه گیری قرارمی دهدتا مدیران را بتوانددردستیابی به اهداف آینده راکمک نماید.

CSF  سود، ارزیابی سطح بلوغ ، مسئولیت ها ، فرایند ها وغیره کاربرد دارند ، درحالی که ها درحوزه کسب وکار نظیرKPI  ها

مرتبط با شاخص هایی هستند که باتوجه به اولویت هر سازمانی ، فرق می کند به گونه ای که اولویت های موسسات آموزشی 

ه شاخص های ارزیابی آن ها از هم متفاوت می باشد. باموسسات مالی یا خدماتی فرق می کند.واین تفاوت به این دلیل است ک

)munro.1963) 

ها به صورت کیفی است ، مثالً  می گوییم چه چیزی باعث افزایش رضایت مشترکین می شود، ومعموالً  قابل  CSFجنس

اخص عددی ویا به ها کمی بوده وبه صورت ش  KPIاندازه گیری نیستندویا می توانند قابل اندازه گیری نباشند. درحالی که 

 لذا حتما باید به گونه ای تعریف گردند که بتوان آن ها رااندازه گیری کرد. ( omunr.1963.) صورت درصد بیان می گردند

KPI  ها به تنهایی استفاده نمی شوند ومعموال ً وابسته به شاخص های دیگری هستند وبه منظور تجزیه وتحلیل ، به داده های

ها به وضوح نشان می دهند که به منظور کسب موفقیت به چه مسائلی در سازمان باید  CSFدر حالی که دیگری نیاز دارند. 

  (munro.1963 ) ها به عنوان یک منبع قابل اعتماد ،ارزیابی می شوند. CSFپرداخته شود.لذا 

ها خودگویای یک  CSFود، درحالی که ها نیز از قابلیت اعتماد خوبی برخوردار نخواهند ب KPIاگرداده ها قابل اعتماد نباشند 

 سری واقعیت هایی هستند که در سازمان ها حاکم است . 

KPI  ها نیاز به محاسبات دارند در حالی کهCSF .ها به صورت توصیفی بیان می شوند 

CSF   ها از اطالعات به دست آمده ونتایج حاصل از چندKPI  تراتژی به تشکیل می یابد ودرواقع در جهت تصمیم گیری اس

شاخص های کلیدی عملکردهم نگاه به گذشته دارد که عنوان بازوی کمکی درخدمت مدیران ارشد سازمان ، قرار می گیرند.

 درگذشته چه اتفاقی افتاده است وهم نگاه به آینده دارد.درحالی که نگاه عوامل کلیدی موفقیت، به آینده است.

ها شود   CSFزهای مشتری ، وعوامل بیرونی ممکن است موجب انجام تغییرات در عواملی مانند تغییر ماموریت ورویکرد ، نیا

ها تعریف واندازه گیری   CSFها درچارچوب  KPIها عوامل یادشده فوق موثراند ، در حالی که  CSFبه بیان دیگر درتعریف 

 می شوند.
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 نتیجه گیری

راتژی، آن را به طور مطلوب پیاده سازی کنند. تدوین استراتژی سازمان های موفق، سازمان هایی هستند که بعد از تدوین است  

زمانی ارزشمند است که از روی کاغذ برداشته شده وعمالً پیاده سازی شود. برای این که استراتژی به صورت روان تر حالت 

از اقدامات کلیدی وزیربنایی  در مرحله تدوین ، برقرارگردد . یکی، اجرایی به خود بگیرد باید زیرساخت ها و شرایط اجرای آن 

ها می   CSFبراین که در محله تدوین استراتژی در سازمان ها مورد توجه قرارداده شود، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت یا 

ها عواملی هستند که درراه موفقیت سازمان ودستیابی به اهداف استراتژیک به عنوان گلوگاه شناسایی می شوند .  CSFباشد . 

ها درسازمان ، لیستی از مسائل وجنبه های عملکردی سازمان هستند که توجه به آنها   CSFکلیدی موفقیت یا همان عوامل 

موجب ارتقای ایمنی وسالمت وشور ونشاط درساز مان می گردند. عواملی نظیر فرهنگ سازمانی، کارکنان دانش محور، فرایند 

کلیدی موفقیت درسازمان ها باشند. هرچه قدر این عوامل کلیدی موفقیت  ها وفن آوری اطالعات، می توانند به عنوان عوامل

هوشمندانه شناسایی شوند، و تاپایین ترین سطوح سازمانی تشریح گردند، به همان اندازه کار اجرا وپیاده سازی استراتژی، 

یابی به اهداف تعریف شده هاواطمینان از میزان دست CSFراحت تر خواهد بود. البته برای اطمینان از صحت شناسایی 

 های مناسب تعریف، اندازه گیری ومورد محاسبه قرارگرفته وتجزیه وتحلیل می گردند.   KPIدراستراتژی، 
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