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 چکیده
تولید و عـد  اممیاـام مطی ـی بـر ب بـود عمل ـرد        راهبردهمسویی  تأثیرهدف اصلی این مقاله بررسی      
ای  باـد  علـ  رده در صاایع غذایی ایرام است. در ایـن پـهوهب بـا اسـه اده ای روی ـرد ت،ـهالت         وکار کسب
هـا  م،ـهرم مبهاـی بـر شـب ه ع ـبی        هـایی بـا ویهتـی    ها به خوشـه  باد  شرکت ها ای مریق تروهراهبرد

شـرکت   241هـا در   هـا  اعهبارسـا ی خوشـه    تیرد. خروجی شب ه ع بی و شـاخ   خودسایمانده ش ل می
وشه و تولید چ ار خ راهبردبرا    دهد که تعداد ترکیبات ب یاه مهوسط و بزرگ فعال در صاایع غذایی ن،ام می

ها   نهایج حاکی ای آم است که شرکت تعداد ترکیبات ب یاه برا  عد  اممیاام مطی ی نیز چ ار خوشه است.
در  ریسـ  تریـز  ها   هایی با عد  اممیاام تقاضا  پایین و عد  اممیاام عرضه پایین  شرکت کارا در مطیط

هـایی بـا    ها  پاسخگو در مطیط   شرکتهایی با عد  اممیاام تقاضا  پایین و عد  اممیاام عرضه باال مطیط
هایی با عـد  اممیاـام تقاضـا      پذیر در مطیط ها  انع اف عد  اممیاام تقاضا  باال و عرضه پایین و شرکت

 باال و عد  اممیاام عرضه باال عمل رد باالتر  دارند.
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 . مقدمه1

و همچاین موفقیت یا ش سـت هـر    راهبردبر  ان ار   غیرقابلو  مؤثرتغییرات مطی ی  اثر بسیار      
اند  با تغییر شرایط مطی ـی و تا ـا    ها موفق و سودآور بوده ها که سال سایمام دارد. بسیار  ای سایمام

ـ          انـد.   رو شـده ه به دلیل عد  همراهـی بـا ایـن تغییـرات و تطـوالت بـا ورش سـهگی و انطـالل روب
(  چگـونگی برخـورد بـا    راهبـرد سـایمام )  تیر  در ج ت مؤثرها  م   و  ی ی ای جابه دیگر عبارت به

 مطققـام آم بـر عمل ـرد سـایمام      تأثیرمطیط و تطوالت مطی ی است. با توجه به اهمیت مطیط و 
ها برا  کسب موفقیت بایـد خـود را بـا     اند که سایماماند و دریافهه مخهل ی به این موضوع توجه کرده
و  راهبـرد   بین تالمـ  مطی ـی     ررسی راب ه. ترچه ب[5  92  22]تغییرات مطی ی هماهاگ سایند 

است  اما تطقیقـات انـدکی در    ترفهه قرار توجه موردعمل رد سایمام در س ح ج ام ای چاد دهه قبل 
تولید و عد   راهبرداست. تمرکز اصلی این مقاله بر م  و  همسویی  شده  ان ا این خ وص در ایرام 

ها  تطقیقـات و   ی ی ای پایه  باد عل  رده  توسعه راهبرد اممیاام مطی ی است. در حویه مدیریت 
که هدف ای تطقیـق شااسـایی الگوهـا      ها  آم است  خ وصاً هاگامی ترین شاخه توجه موردی ی ای 

سـای  و درم ارتبـام میـام     که به علت پیچیـدتی مهغیرهـا  مـدل    ها باشد و یا هاگامی غالب سایمام
رونـد   پردای  به شـمار مـی  ها ی ی ای اجزاء اصلی تئور  پهوهب تونه اینمهغیرها  م زا  آسام نباشد 

هـا    و هدف اصلی تعیین این اسـت کـه شـرکت    شده اتخاذروی رد اسهقرایی  . در پهوهب حاضر[8]
ها  رقابهی تولیـد در همـاهاگی بـا عـد  اممیاـام       فعال در صاایع غذایی ایرام چه ترکیبی ای قابلیت

کااد و تعیین ایا ه کدا  ترکیبات ما ر به عمل رد ب هر  نسبت به سایر ترکیبات  مطی ی انهخاب می
هـا را بـه    تواناـد الگوهـا  داده   میکه  9ع بی خودسایماندهتعیین ترکیبات ای شب ه  ماظور بهشود.  می

هـا    ترکیبات بر عمل ـرد ای آیمـوم   تأثیرو ج ت بررسی  ها ت  ی  کااد تعداد م،خ ی ای م موعه
و هدف اصلی  تعیین این اسـت   شده اتخاذروی رد اسهقرایی  در پهوهب حاضر شود. آمار  اسه اده می

ها  رقابهی تولیـد در همـاهاگی بـا     ها  فعال در صاایع غذایی ایرام چه ترکیبی ای قابلیت که شرکت
کااد و تعیین ایا ه کدا  ترکیبات ما ر به عمل رد ب هر  نسبت به  عد  اممیاام مطی ی انهخاب می

تواناـد الگوهـا     میکه  2ع بی خودسایمانده تعیین ترکیبات ای شب ه ماظور بهشود.  سایر ترکیبات می
ترکیبـات بـر عمل ـرد ای     تأثیرو ج ت بررسی  ها ت  ی  کااد ها را به تعداد م،خ ی ای م موعه داده
  شود. ها  آمار  اسه اده می آیموم
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 و چارچوب نظری تحقیق. مبانی 2

(  شب دیـدتاه  9181تمرکز اصلی این مقاله بر م  و  همسویی است. وکاترامام )مفهوم همسویی. 
تر  سایتار  دومهغیـره  ت،ـهالت و      مداخلهترتعدیلای:  اند عبارتمخهلف همسویی را شااسایی کرد که 

. باد  ارائه داد: تااسب  اقهضایی و ترکیبات جامع (  سه دسهه2113. یوماناث )[25]انطراف ای پروفایل 
کاـد  همسـویی    ها  مسـهقل بـا ی ـدیگر بررسـی مـی      تااسب  مهغیرها را در ج ت عاوام بههمسویی 

تـر بـر ارتبـام بـین مهغیـر مسـهقل و مهغیـر         کاد چگونه مهغیرها  مداخلـه  اقهضا بررسی می عاوام به
لـ   عترکیب جـامع بـا اسـه اده ای روی ـرد ت،ـهالت        عاوام بهتذارد و در همسویی  می تأثیربین  پیب
هـا  م،ـهرم شـ ل     هـایی بـا ویهتـی    ها به خوشـه  باد  شرکت ها ای مریق تروهراهبردای  باد  رده
عل  م  ومی   باد  دسهه. دو سیسه  [24]تیرد  تیرد و سپس تااسب هر تروه مورد آیموم قرار می می
الگوهایی را در ی  م موعه ای مهغیرهـا  ت ربـی ن،ـام      باد عل  ردهاست.  شااسینوعو   باد رده
بـا م ـاهی  تئـور      شااسـی نوع. در مقابل  [9]کاد  ها  ی پارچه ای اد می ها یا تروه دهد و خوشه می

م،ـخ    شده ای اددهد و ترکیبات مهغیرها را در این انواع  آل را ن،ام میشود و انواع ایده شروع می
 کـه   درحـالی هـا هسـهاد    هـا اسـهقرایی هسـهاد و بـر مباـا  داده      باد عل  ردهباابراین  [.99]کاد  می

هـا بـه    باـد  علـ  رده ها قیاسی هسهاد و نیای به اعهبارسا ی ای مریق آیموم تئور  دارنـد.   تیپولوژ 
هـا  ب هـر و معهبرتـر  نسـبت بـه       باـد   دسـهه   کمـی هسـهاد  کااـد    ها کم  مـی  ی پارچگی داده

ها ای اد  ای تیپولوژ  ا  شده توصیفدهاد و مهغیرها  ب هر  تر ارائه می و ذهای ی ها  غیر کم تیپولوژ 
هـا اغلـب ف ـ  بی،ـهر  ای پدیـده       باـد  عل  ردهدقیق   تیر  اندایهها   رویه کارتیر  بهکااد. با  می
ای  ا  دسـهه کاـد.   ها  نسـبهاً همگـن ای ـاد مـی     باد  در دسهه توانایی تروه واس ه به شده باد  دسهه

مخهلـف یـ     بر ابعادهسهاد که  هایی آمها  سایمانی  باد عل  ردهدر حویه  شده  ان ا ها   پهوهب
های،ـام   ها را بر اساس ت اوت اند و شرکت بایاریابی و...( تمرکز کرده راهبردتولید   راهبرد مثلموضوع )

 .اند کرده باد  تقسی در آم موضوع خاص 

 
 ماظـور  بهها  رقابهی  ها  شرکت به سالح برا  تبدیل قابلیت راهبردتولید.  راهبردهای  بندی دسته

و خلـق اریش را   مأموریـت رود و به شرکت ام ام دسهیابی به  می به کارپاسخگویی به مطیط بیرونی 
 عاـوام  بهشرکت است  راهبرد ریز   ی ی ای اجزا  حیاتی در برنامه عاوام بهتولید  آن اکه ایدهد.  می

تولیـد شـامل دو جـز اسـت: فرایاـد و مطهـوا.        راهبرد [.2]شود  در نظر ترفهه می راهبرد ی  سالح 
 راهبـرد فرایاـد   که درحالیدارد  راهبرد ها  رقابهی و ت میمات  تولید اشاره به قابلیت راهبردمطهوا  
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رقابهی  ها  اولویت[. 21]دارد  تأکیدها  رقابهی  افزایب قابلیت ماظور بهتولید بر توسعه و اجرا  تولید 
رقـابهی مراحـی    راهبـرد کاد و باید بر اسـاس   شامل تروهی ای اهداف است که کارکرد تولید اتخاذ می

م،ـهرم وجـود دارد هزیاـه )قیمـت(  کی یـت        صـورت  بـه  پی،ـیاه رقـابهی کـه در    ها  اولویتشود. 
 راهبـرد برا    باد   ردهعلرقابهی  ها  اولویتبا در نظر ترفهن  [.95]و تطویل هسهاد  پذیر  انع اف
 تأثیرتـذارترین ی ـی ای   9114میلـر و روث در    باـد  علـ  رده اسـت.   شـده   م ـرح  پی،ـیاه تولید در 
تولیدکااده ای صاایع  988ی  م العه ت ربی در  مطققامتولید است. این  راهبرد پی،یاهها در  چارچوب

 پـذیر   انع افمراحی   پذیر  انع افقابلیت رقابهی؛ قیمت پایین   99مخهلف در آمری ا با اسه اده ای 
ح    ان باق  عمل رد  سرعت  قابلیت ات ا  خدمات پس ای فـروش  تبلیغـات  توییـع تسـهرده  خـط      

ـ  تسهرده ان ا  دادند. تطلیل خوشـه  ای  راهبـرد  سـه تـروه    چاـد میـانگین  ا اسـه اده ای الگـوریه    ا  ب
ای  دیگـر    باـد  علـ  رده [. 96]: مراقبام  بایارتراها و نوآورام قراردادتولیدکاادتام را مورد شااسایی 

رقـابهی؛ هزیاـه  تطویـل      هـا   اولویـت بـر   تأکیـد تولیدکااده کوچ  ایالـت مهطـده بـر اسـاس      18
 9ا  ای مریق الگـوریه  سلسـله مراتبـی وارد    و کی یت توسعه داده شد و با تطلیل خوشه پذیر  انع اف

شااسـایی شـد    ها حریف فن همهچاب    ا  پذیرهکارا  ت ابق  ا  پذیره  ت ابق ها کااده شروعچ ار تروه 
ان ـا  شـد. در    2119میلر و روث در   باد عل  ردهآیموم  ماظور بهی  م العه مولی و ج انی [. 91]

 قابـل میلر و روث در مطیط تولیـد پویـا  ج ـانی هاـوی       باد عل  ردهاین تطقیق بررسی شد که آیا 
شـود و بقیـه بـرا      باد  میلر و روث حمایت می . نهایج تطقیق ن،ام داد که بخ،ی ای ترکیباجراست 

در هر م موعه داده وجود داشـت امـا ابعـاد     دراهبرشود. سه دسهه  ها  آمری ا  شمالی رد می شرکت
 باـد  علـ  رده کرد. ترچـه   هر دسهه در هر پیمایب می یمام و با توجه به ناحیه جغرافیایی تغییر می

جدید؛ آیادها  خدمات دهاـدتام و س ارشـی سـایام انبـوه      راهبرد شود  انواع  میلر و روث حمایت می 
شرکت اتومبیل هاد  چ ار دسهه شرکت تولیـد ؛ شـرکت واکا،ـی      21با بررسی [. 8]شااسایی شد 

الویـت رقـابهی و    92بـه   شـده   دادهشرکت خاثی  شرکت فعال  شـرکت پی،ـرو بـر اسـاس اهمیـت      
 46بررسـی   [.1]شااسـایی شـد    یـانگین چاد مفعالیت ب بود با اسه اده ای الگوریه   21در  تذار  سرمایه

پـایین    قیمـت تـذارام  تولید؛  راهبرد الویت رقابهی  چ ار تروه  1شرکت دانمارکی با در نظر ترفهن 
ن،ام  چاد میانگیندهادتام سریع  مراحام ییبایی را با اسه اده ای الگوریه   دهادتام کی یت  تطویل ارائه
عمل ـرد بـاال در سـاگاپور و بـا      شرکت کوچ  و مهوسط با 43امالعات ای  آور  جمعبا [. 6]دهد  می

الویت عملیاتی هزیاه )هزیاه واحد پایین مط ول/ خدمت  هزیاه واحد عملیات پـایین(    99اسه اده ای 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Ward 
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ها  م،هر (  کی یت عمل رد )ارائه مراحـی و عمل ـرد کـاال  خـدمت      ویهتی تأمینکی یت ان باق ) 
تطویـل   تـأخیر   یمـام  شـده  باد  مامیموعدها  مقرر  تأمینخوب  ت ویر خوب مط ول(   تطویل )

)پاسخ بـه تغییـرات ح ـ   پاسـخ بـه تغییـرات در خـدمت/ کـاال  ارائـه میـف            پذیر  انع افکوتاه(  
هـا    چاد قابلیت راهبرد ای کاالها / خدمات  معرفی سریع مط والت / خدمات( سه دسهه  ا  تسهرده

ترچـه تطقیقـات ابعـاد    [. 29]با اسـه اده ای الگـوریه  وارد  شااسـایی شـد      مهمایز سایهانوآورام کارا  
رقـابهی   هـا   اولویتشبیه هسهاد و بر اساس  شده  ارائه راهبرد تیرند  ترکیبات  می به کارمخهل ی را 

 بـا  [.4]هسـهاد   شااسـایی   قابـل ؛ بر مباا  بایار  مط ول  قابلیت و قیمت راهبرد چ ار نوع ترکیب 
رقـابهی میلـر و روث  و فـراهلی  و     هـا   اولویـت شرکت تولید  در چین و با اسـه اده ای   981 م العه

 دهاـدتام خـدمت پـایین    تأکیدکااـدتام کی یت   س ارشی سایامتولید   راهبرددای سوم چ ار دسهه 
ایـن تطقیـق ای    [.28]شااسایی شـد   یـانگین چاد مانبوه و پیمان ارام مهخ   را با اسه اده ای الگوریه  

ها  مخهلـف   نهی ه تطقیق میلر و روث و فراهلی  و دای سوم مبای بر ایا ه  تولید جدید  در بخب
کاد. م العـه   تواناد ش ل تیرند  حمایت می ج ام با توجه به ایا ه مطیط و شرایط مه اوت هسهاد می

گویی  شایســهگی  قابلیـت رقـابهی: پی،ـرویی  پاسـخ     1شـرکت آمری ـایی و بـا در نظـر تــرفهن      58
تولیدکااـدتام   راهبـرد ؛ راهبـرد    سرعت  تمرکز بر م،ـهر  و م،ـارکت سـه دسـهه     پذیر  انع اف

سریع و تولیدکاادتام پی،رو را با اسـه اده ای الگـوریه  سلسـله مراتبـی وارد و      تولیدکاادتامپاسخگو  
توسـعه یـ     ماظـور  بهدر تطقیقی دیگر م العه میلر و روث  [.21]دهد  ن،ام می چاد میانگینالگوریه  
ها  واقع در ایرلاد ت رار شد. نهایج این تطقیق ن،ـام داد کـه تولیـد     تولید در شرکت ای  باد عل  رده

شـود و باـابراین یـ  مـدل      نمـی  تأییـد تولیدکاادتام ایالت مهطده در م العه میلر و روث در ایرلاـد  
 راهبـرد ؛ راهبـرد  ه اده ای الگوریه  سلسله مراتبی و روش وارد سـه دسـهه   نیست و با اس شمول ج ام

ها   تطقیقی در شرکت[. 1]ا  و تمرکز چادتانه شااسایی شد  ها  بودجه تولید ب هرین اریش  شرکت
پذیر   خدمات پـس   رقابهی تولید هزیاه  کی یت  تطویل  انع اف ها  اولویتصاعهی اسپانیا بر اساس 

شااسایی شدند: تولیدکاادتانی که تعالی را دنبـال   راهبردای فروش و ح اظت مطی ی ان ا  و دو تروه 
شااسـایی   ماظـور  بـه  ا  م العه [.95]کااد  کااد و تولیدکاادتانی که بر کی یت و تطویل تمرکز می می

در ترکیـه بـا اسـه اده ای     ونقـل  حمـل شـرکت تولیدکااـده ت  یـزات     14تولیـد در   راهبرد تروها  
شـامل:   راهبـرد  هـا    ( شااسایی شد   ان ا  و تروه9114رقابهی که توسط میلر و لوث ) ها  اولویت

تطقیقـی در   [.3]پایین با اسه اده ای الگوریه  وارد شااسایی شد  ها  تأکیدکااده  و روها میانهمهمایزها  
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ک،ـور   29شـرکت ای   296با انهخـاب   9المللی ها ای پیمایب تولید بین داده آور  جمعخ وص  تولید با 
تولید این دسهه نوآورام  مراقبـام   راهبردباد   سه دسهه  خوشه ا  دومرحلهان ا  و با اسه اده ای روش 

شـرکت   19شـرکت اروپـایی     396بررسـی دیگـر  شـامل     [.26]ها م،اهده تردیـد   حریف فن و همه
. در ایـن م العـه بـا    اسـت شرکت آسیایی )ژاپن و تایوام(  51آمری ا  جاوبی )کانادا و ایالت مهطده(  

 دارنـدتام  نگـه کی یت  مراقبـام    سایامس ارشی؛ راهبرد قابلیت رقابهی سه دسهه تولید   91بررسی 
 [.98]یمام مورد شااسایی قرار ترفت 

 

 شناسی تحقیق . روش3

 وکار کسبآم بر عمل رد  تأثیرتولید و عد  اممیاام مطی ی و  راهبردبا توجه به م اهی  همسویی      
 صـورت  بـه مراحی نمود. مدل م  ومی تطقیق حاضر  ها آمتوام مدل م  ومی پهوهب را برمباا   می

 هـا  ییـر     این پهوهب به دنبال پاسخ بـه پرسـب  شده  ارائهاست. با توجه به مدل م  ومی  9ش ل 
 است:
  تولید در صاایع غذایی وجود دارد؟ راهبردای   باد عل  ردهچه ـ 

 ای عد  اممیاام تقاضا و عد  اممیاام عرضه وجود دارد؟   باد عل  ردهچه ـ 
تولید و عمل رد با در نظر ترفهن عد  اممیاـام تقاضـا و عرضـه     راهبرد چه ارتبامی بین ترکیبات ـ 

 وجود دارد؟

 
 
 
 
 

 

 

 
. مدل م  ومی تطقیق9ش ل   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. International Manufacturing Strategies Survey(IMSS) 

تولیداسهراته    

 همسویی

 عد  اممیاام
 مطی ی

وکارکسبعمل رد   
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تطقیق؛ سه فای به شرح ییر می شده است: در  سؤالپاسخگویی به سه  ماظور بهدر این تطقیق      
تولید  عد  اممیاام تقاضا و عد  اممیاام  راهبردمهغیرها  تطقیق  پی،یاهفای اول ضمن بررسی 

ج ت  آیموم  مدل اولیه تطقیق ارائه تردید. سپس بررسی وکار کسبعرضه  همسویی و عمل رد 
مدل پی،ا اد  صورت ترفت. بدین ترتیب که ابهدا ای مریق  تأییدها و  شاخ  وتعدیل جرحاسهخراج  
س ح دشوار  در درم "در خ وص  رسا ینظن ر ای مدیرام صاعت مواد غذایی و  6با   م احبه
ها  روایی صور   تویه "ها  نادرست میزام اب ا  و برداشت"و  "میزام تااسب و ارتبام"  "م اهی 
ن ر ای خبرتام این صاعت  25قرار ترفت. در مرحله بعد برا  تعیین روایی مطهوا ای  بررسی موردکی ی 

= م ید ولی 2= ضرور   9قسمهی شامل موارد  3امه خواسهه شد هر تویه را با اسه اده ای ی  پرس،ا
کافی است  آیمونهخبره برا  م العه  21 – 51= غیرضرور  ارییابی نمایاد. تعداد 3غیرضرور   

یا باالتر بود انهخاب  31/1معادل  ها آمهایی که میزام  بر اساس جدول الوشه تویه آم ای  پس [.96]
تویه مراحی  21ن ایی با  تویه ای پرس،اامه حذف و پرس،اامه پیب 3در این مرحله تعداد [. 93]شدند 

ان ا  شد  ضریب آل ا   SPSSافزار  در نر  باخکرومشد. سپس پایایی پرس،اامه با اسه اده ای آل ا  
در فای دو  پس برا  مهغیرها  تطقیق حاکی ای پایایی باال  پرس،اامه است.  1/1باال   کروم باخ

ای میف لی رت است   اسه ادها  با  فاصله صورت بهآم  سؤاالتمدل  پرس،اامه ن ایی که  تأییدای 
ها  فعال مهوسط و بزرگ در صاایع غذایی  مراحی تردید. مبق آمار مرکز آمار ایرام تعداد شرکت

ها  مهوسط  باد  شرکت قهدر مب 241تا  41بین  کارکاامهایی با تعداد  واحد است و باگاه 112ایرام 
تیرند. با  ها  بزرگ قرار می باد  شرکت ن ر در مبقه 251باال   کارکاامهایی با تعداد  و باگاه
% س ح اممیاام 15% )اممیاام 15س ح اممیاام  در جوامع مطدود برا  ای فرمول کوکرام اسه اده

  %5و دقت عمل ( 325ص   9388ها  مدیریهی است( )س ارام    قابل قبولی برا  اکثر پهوهب
 م موع درت ادفی ساده   تیر  نمونهشود. با اسه اده ای  واحد )شرکت( برآورد می 251ح   نمونه 

قرار ترفت.  وتطلیل ت زیهمورد  ها آمباگاه به دلیل ت میل بودم امالعات  241ها  مربوم به  داده
افزار  و تعیین پایایی در نر  تأیید مرحله بعد  شامل تعیین روایی سایه با اسه اده ای تطلیل عاملی 

PLS  آمده است. 9است که نهایج آم در جدول 
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 تأیید . نهایج پایایی و تطلیل عاملی 9جدول 
 بار عاملی (کرون باخپایایی )آلفای  متغیرها

  81/1 تولید  9-2

 645/1 18/1 کی یت

 861/1 81/1 تطویل

 124/1 11/1 پذیر  انع اف

 153/1 12/1 هزیاه

  88/1 عد  اممیاام -3

 12/1 18/1 عد  اممیاام عرضه 3-9

 81/1 19/1 عد  اممیاام تقاضا 3-2

 
شب ه ع بی اول   سؤالها ج ت پاسخگویی به دو  باد  داده خوشهماظور  بهسو   مرحلهدر      

شود با عمل رد  این شب ه که شب ه کوهان نیز نامیده میاست.  شده  ترفهه به کارخودسایمانده 
ها  م لوب در  خودسایمانده ی  نوع شب ه بدوم ناظر است و  قادر به یادتیر  بدوم حضور خروجی

ها  ها را به تعداد م،خ ی ای م موعه الگوها  داده تواناد میها  الگوها  نمونه است. این شب ه
هایب  ت  ی  کااد. در این روش در خالل آمویش  شب ه الگوها  آمویشی خود را ای مریق ورود 

 که هاگامیکاد.  می باد  دسههمخهل ی  ها  باد  مبقهرا در  ها آمو به ش ل دلخواه   کاد میدریافت 
ا  است  دهاده مبقه شود که ن،ام پاسخی در خروجی ظاهر میکاد   ی  شب ه ورود  را دریافت می

ی  مبقه جدید ت، یل  آنگاها  برا  این ورود  یافت ن،د   که ورود  بدام تعلق دارد. اتر مبقه
به الیه رقابهی معروف است با تعداد  SOMها  الیه میانی که در شب ه  . تعداد نرومشود می

شوند برابر است. الگوریه  شب ه  ها  ورود  م،خ  می ها  مورد انهظار که توسط داده کالس
 ورود  به ترتیب ییر است:  nکوهان با 

 ت ادفی مور بهها  شب ه  تعیین مقادیر اولیه ویم .9
𝑤𝑖𝑗(𝑡) (0≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1) 

 

𝑤𝑖𝑗(𝑡)  ضرایب وینی ای ورود   مقدارi  به نروم خروجیj  .است 
 ها به شب ه وارد کردم ورود  .2

,𝑥0(t)ورود  بردارها  𝑥1(t), 𝑥2(t), 𝑥3(t), … , 𝑥n−1(t)   شوند.  وارد می 
 ها  مطاسبه فاصله .3

 : شود میمطاسبه  9 ۀبردارها  ورود  و خروجی هر نروم به کم  راب  میام فاصله
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 (9)راب ه 
dj = ∑(xi

n=1

i=0

(t) − wij(t))2 

 ترین فاصله انهخاب کوتاه .4
 شود.  ترین فاصله م،خ  می نروم خروجی دارا  کوتاه

 اصالح ضرایب وینی .5
 شود: مطاسبه می 2ضرایب وینی با اسه اده ای راب ه 

  
wij(t ( 2)راب ه  + 1) =  wij(t) + (t)h(t)(xi(t) − wij(t)) 

 

(t)       ی اواخت با مراحل  صورت بهآهاگ یادتیر  و آمویش است که بیانگر میزام ت بیق است و
تابع همسـایگی  تـابع    ی  نوع عمومی تابع همسایگی است.  h(t)یابد و  رترسیونی )یمام( کاهب می

 شود: در نظر ترفهه می 3راب ه  صورت بهتوسی است که 
 

 (3)راب ه 
ℎ𝑗 = exp (− 

‖𝑟𝑖 −  𝑟𝑏‖2

2𝜎2 ) 

 
     𝜎2  برابر با شعاع تسهرش تابع همسایگی و𝑟𝑖  و𝑟b ها   م ام نرومi امین وb  امین بر رو

در این حالت نیز همراه با تذشت یمام و مراحل رترسیونی  شعاع شب ه خودسایمانده هسهاد که 
 یابد. تسهرش کاهب می

شود که بردارها  ویم به حالت پایدار  شود. ت رار تا یمانی ان ا  می ت رار می 2الگوریه  ای مرحله  .6
ها  موجود در نگاشت  پس ای پایام آمویش شب ه  هر داده به ی ی ای ترهبرساد و دیگر تغییر ن ااد. 

SOM  باد  با  . برا  خوشهشود میتعلق می تیرد که به آم ب هرین واحد ت بیقی )نروم برنده( ت هه
 اسه اده شده است.   MATLABشب ه ع بی ای نر  افزار 

 
روش اعهبارسا ی سیل وته بر اساس میانگین فاصله هر ی  ای اعتبارسنجی سیلهوته.   شاخص
ها  موجود در همام خوشه و میانگین فاصله کل نمونه موجود در  ها  ی  خوشه با تما  نمونه نمونه
(. بر اساس این دیدتاه برا  هر 4شود )راب ه  ها  دیگر با ی  خوشه م،خ  تعریف می خوشه
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شود که مقادیر بی،یاه این شاخ  برا  تعیین  ها تعیین می دهخوشه میزام پراکادتی و همبسهگی دا
 : [91]رود  می به کارتعداد ب یاه خوشه 

 
 (4)راب ه 

𝑆(𝑖) =
(𝑏(𝑖) −  𝑎(𝑖))

max {𝑎(𝑖), 𝑏(𝑖)}
 

 
a(i)       میانگین فاصله بینiها  موجود در امین نمونه و تما  نمونه𝑋j   استb(i)   حداقل میـانگین

≠k=1,…,c;k)در  شده باد  خوشهها  و تما  نمونهامین نمونه iفاصله بین  𝑗) 𝑋k  .است 
 9ایـن شـاخ  برابـر     کـه  درصورتیمهغیر است.  9و  -9مقدار شاخ  اعهبارسا ی سیل وته بین      

صورت ترفهه است. اتر مقدار این شـاخ  نزدیـ     درسهی بهباد   باشد  نمایانگر این است که خوشه
تر نسبت داد و نطوه قرارتیر   توام به ی  خوشه نزدی  ص ر باشد  بدین معای است که نمونه را می
باشد بدین معاـی اسـت    -9این شاخ  برابر  که درصورتینمونه ای دو خوشه  به ی  اندایه دور است. 

 ست. صورت نپذیرفهه ا درسهی بهباد   که خوشه

 
 هایافته تحلیل .4

ها  رقابهی تولید )کی یـت    با توجه به قابلیتباد    در خوشه شده  دادهباگاه شرکت  241ای میام      
ها  چ ار  تطویل( و اسه اده ای شاخ  اعهبارسا ی سیل وته  تعداد ب یاه خوشهپذیر  و  هزیاه  انع اف
شرکت  911و  3شرکت در خوشه  46  2خوشه شرکت در  35  9شرکت در خوشه  51خوشه است که 

 قرار دارند. 4در خوشه 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

وکار کسبها با توجه به ترکیبات تولید و  باد  شرکت . خوشه2ش ل   
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هـا  رقـابهی کی یـت      قابلیـت  لطاظ ایها  آیموم فرضیه وجود اخهالف معاادار بین خوشه ماظور به     
پذیر  و تطویل و همچاین آیموم فرضیه اخهالف معاادار بین عد  اممیاـام تقاضـا و    هزیاه  انع اف

اسه اده تردید. شرم اسه اده ای این آیموم  نرمال بودم  MANOVA عد  اممیاام عرضه ای آیموم 
 -بدین ماظور ای آیمـوم کولمـوتروف  توییع مهغیرها و همگونی واریانس مهغیرها بین جوامع است که 

 MANOVAتوام ای آیموم  نرمال بودم می تأییداسه اده تردید. با توجه به  9اسمیرنوف و آیموم لوم
هـا    قابلیـت  لطاظ ایچ ار خوشه  اخهالف معاادار  را میام MANOVAاسه اده کرد. نهایج آیموم 
 تأییـد  هـا  آمبرا  مقایسه بی،هر بین جوامعی کـه همگـونی واریـانس در    دهد.  رقابهی تولید ن،ام می

شود ای  نمی تأیید ها آمشود ای آیموم تعقیبی توکی و برا  مهغیرهایی که فرض ص ر آیموم لوم در  می
 (. 2)جدول  هاول اسه اده تردید-آیموم تیمز

 
 تولید راهبردها  رقابهی  برا  قابلیت Manova. نهایج آیموم 2جدول 

 1خوشه  هاراهبرد
(n=59) 

 2خوشه 
(n=35) 

 3خوشه 
(n=46) 

 4خوشه 
(n=107) 

F sig 

رد
هب
را

 
ید
تول

 

295/2 هزیاه  111/2  859/2  391/4  141/864 111/1 

421/4 کی یت  328/4  412/3  112/4  223/85 111/1 

158/3 پذیر  انع اف  651/3  218/2  651/9  138/688 111/1 

428/4 تطویل  243/4  824/2  933/4  911/241 111/1 

 
باد  با در نظر ترفهن عد  اممیاام تقاضا و عد   در خوشه شده  دادهباگاه شرکت  241ای میام      

ها  چ ار خوشه است که  اممیاام عرضه و اسه اده ای شاخ  اعهبارسا ی سیل وته  تعداد ب یاه خوشه
قرار  4شرکت در خوشه  59و  3شرکت در خوشه  56  2شرکت در خوشه  13  9شرکت در خوشه  41

 دارند. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Leven 
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دهد بین عد  اممیاام تقاضا و عرضه چ ار خوشه اخهالف  ن،ام می MANOVAنهایج آیموم      

بین عد  اممیاام هاول حاکی ای آم است که  –معاادار  وجود دارد. نهایج آیموم تعقیبی تیمز 
سه و عد  اممیاام تقاضا  خوشه دو و چ ار اخهالف معاادار  وجود ندارد. تقاضا  خوشه ی  و 

ها  دو و چ ار و عد  اممیاام باال  تقاضا  آنچه م، ود است عد  اممیاام پایین تقاضا  خوشه
ها  ی  و سه است. بین عد  اممیاام عرضه خوشه ی  و دو  و عد  اممیاام عرضه خوشه خوشه

ها  ار  وجود ندارد. آنچه م، ود است عد  اممیاام پایین عرضه خوشهسه و چ ار اخهالف معااد
 (.3است )جدول  ها  سه و چ ارم باال  عرضه خوشهی  و دو و عد  اممیاا

 
 برا  عد  اممیاام تقاضا و عد  اممیاام عرضه Manova. نهایج آیموم 3 جدول

 1خوشه  عدم اطمینان
(n=47) 

 2خوشه 
(n=93) 

 3خوشه 
(n=56) 

 4خوشه 
(n=51) 

F Sig 

143/4 عد  اممیاام تقاضا  216/2  138/3  951/2  114/989  111/1 

266/2 عد  اممیاام عرضه  391/2  196/4  313/4  599/985  111/1 

 
 شـرکت در خوشـه یـ  قـرار دارنـد.      51باـد    در خوشـه  شـده   دادهباگاه شـرکت   241ای میام      

پذیر  در تولیـد دارنـد.    باالیی بر قابلیت رقابهی تطویل  کی یت و انع اف تأکیدها  این خوشه  شرکت
 راهبـرد ها دارنـد.  را بر کاهب هزیاه تأکیدها کمهرین ها  این خوشه در مقایسه با سایر خوشهشرکت

 چابـ   ا  پـذیره ت ـابق    [91]( 9114ها شبیه بایارتراهـا در بررسـی روث و میلـر )   تولید این شرکت
سن  بـر     کی یت کریسهین دهادتام ارائه  [1]  شرکت پی،رو دانگایاچ و دشموخ [91]( 2111کاثوریا )

 
ها با توجه به عد  اممیاام تقاضا و عد  اممیاام عرضه باد  شرکت . خوشه3ش ل   
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 بـر مباـا  قابلیـت    راهبـرد   [29]( 2114سا  و هم ـارام )  مهمایز سایها  [ 6] (2113براوم و وارد )
ــوئر ) ــر  ب ــانو  آک ــام ریز ) [4]( 2115کاتلی ــادم  م ــاور  ه ــت  ک ــه ترن ــز چادتان   [1]( 2118  تمرک

  مهمایزهـا در  [95]( 2118) تـار  دو  -پاـا و دیـای   -مـارتین  کااـد  هایی که تعالی را دنبال می شرکت
هـا   شرکت[. 26]( است 2191  یهانگ و هم ارام )ها حریف فن همه  [3]( 2191باد  بولبال )دسهه

والیس و -نهایج آیموم کروس التذار  کرد. پذیر( نا  ها  چاب  )انع اف شرکت توام میاین دسهه را 
ها  این خوشه که در مطی ی با عد  اممیاـام عرضـه بـاال و عـد       دهد شرکت ویهای ن،ام می-من

  فـروش  سـ   فـروش     ROI ایلطـاظ کااـد عمل ـرد بـاالتر  را     اممیاام تقاضا  باال فعالیت مـی 
باگـاه شـرکت    241ای میام ها  فعال در این خوشه دارند.  به سایر شرکترضایهماد  م،هر  نسبت 

بـاالیی بـر    تأکیـد ها  این خوشه شرکتشرکت در خوشه دو قرار دارند.  35باد    در خوشه شده داده
دارند. تولید   راهبرددر ها مهوسط بر کاهب هزیاه تأکیدپذیر  و قابلیت رقابهی تطویل  کی یت  انع اف

 سـریع  دهاـدتام  تطویل  [91] (9114ها شبیه نوآرام در بررسی روث و میلر ) تولید این شرکت راهبرد
ــراوم و وارد ) کریســهین ــر   ب ــوآورام [6]( 2113ســن  ب   [29]( 2114ســا  و هم ــارام )کــارا    ن

  [95]( 2118) تـار  دو  -پاـا و دیـای   -کااد مـارتین  تولیدکاادتانی که بر کی یت و تطویل تمرکز می
رسد این دسهه در تالش برا  ب هر بودم     است. به نظر می[26]( 2191نوآورام یهانگ  چایاا  یانگ )
میف وسیعی الزامـات عملیـاتی و نیایهـا      تأمین ماظور بهپذیر  و هزیاه  در کی یت  تطویل  انع اف

نهـایج  تذار  کرد. ها  پاسخگو نا  شرکت توام میها  این دسهه را شرکتهمچاین  م،هر  هسهاد.
ها  این خوشه که در مطی ـی بـا عـد      دهد شرکت ویهای ن،ام می-والیس و من-آیموم کروس ال

  ROI لطـاظ  ایکااد عمل ـرد بـاالتر     اممیاام عرضه پایین و عد  اممیاام تقاضا  باال فعالیت می
ای ها  فعـال در ایـن خوشـه دارنـد.      فروش  س   فروش  رضایهماد  م،هر  نسبت به سایر شرکت

ها  ایـن   شرکت در خوشه سه قرار دارند. شرکت 46باد   در خوشه شده  دادهباگاه شرکت  241میام 
تولید دارند.  راهبردپذیر  در  پاییای بر انع اف تأکیدمهوس ی بر کی یت  هزیاه  تطویل و  تأکیدخوشه 
 تأکیدکااـدتام   [91]( 2111باـد  کاثوریـا )   ها در دسـهه  کااده ها شبیه شروع تولید این شرکت راهبرد

اسـت.    [3]( 2191باـد  بولبـال )  روها در دسهه میانه  [28]( 2116پایین یاو  سا   کیوآ   ژانگ  لی )
-نهـایج آیمـوم کروسـ ال   تذار  کرد. نا  ریس  تریزها   شرکت توام میها  این دسهه را شرکت

ها  این خوشه که در مطی ی با عد  اممیاام عرضه پایین  دهد شرکت ویهای ن،ام می-والیس و من
  فـروش  سـ   فـروش     ROI ایلطـاظ کااد عمل رد باالتر   و عد  اممیاام تقاضا  باال فعالیت می

باگـاه شـرکت    241ای میام  ارند.ها  فعال در این خوشه د رضایهماد  م،هر  نسبت به سایر شرکت
باالیی بر  تأکیدها  این خوشه  شرکت در خوشه چ ار قرار دارند. شرکت 911باد   در خوشه شده داده
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مراقبام میلـر و   راهبردها شبیه  تولید این شرکت راهبردتولید دارند.  راهبردکی یت  هزیاه و تطویل در 
کاتلیانو آکـر    بر مباا  قیمت راهبرد  [1]( 2119و دشموخ )   شرکت فعال دانگایاچ[91]( 9114) روث
 [98]( 2193مراقبـام ربولـدو و ژوبـین )     [1]( 2118ا  ترنـت )  ها  بودجـه    شرکت[4]( 2115بوئر )

ها  رقابهی بـر  ها  نسبی قابلیتهاست. رتبهاست. هزیاه قابلیت رقابهی غالب در این دسهه ای شرکت
هـا   ات ا  تطویل و سرعت باال است ترچه توانایی برا  تطقق یمانباد  مباا  یمام شامل قابلیت

ها نیز م   اسـت. کی یـت سـومین قابلیـت      ها  سریع برا  سایر دسههتطویل و توانایی برا  تطویل
دهـد   ویهاـی ن،ـام مـی   -والـیس و مـن  -کاادتام است. نهایج آیمـوم کروسـ ال   رقابهی برا  مراقبت

مطی ی با عد  اممیاام عرضه پایین و عـد  اممیاـام تقاضـا  پـایین     ها  این خوشه که در  شرکت
  فروش  س   فروش  رضایهماد  م،ـهر  نسـبت بـه    ROI ایلطاظکااد عمل رد باالتر   فعالیت می
 ها  فعال در این خوشه دارند.   سایر شرکت

 
 گیری و پیشنهاد  . نتیجه5

ها  مواد غذایی ایـرام   تولید که در شرکت راهبردها  رقابهی  نهایج این تطقیق به شااخت قابلیت     
تولید و عد  اممیاام عرضـه و   راهبردکاد. این مقاله ارتبام هماهاگی بین  شود  کم  می اسه اده می

تولیـد   راهبـرد دهد و به مدیرام صاایع غذایی ایرام در انهخـاب   قرار می بررسی موردتقاضا با عمل رد 
هـا    نهـایج آیمـوم  کاـد.   کمـ  مـی   وکـار  کسـب بـود عمل ـرد   مهااسب با شرایط مطی ی ج ـت ب  

ها  پاسـخگو در مطی ـی بـا عـد  اممیاـام       دهد شرکت ویهای ن،ام می -والیس و من -کروس ال
پذیر در مطی ی با عد  اممیاام بـاال    ها  انع اف باال  تقاضا و عد  اممیاام پایین عرضه  شرکت

در مطی ی بـا عـد  اممیاـام تقاضـا       ریس  تریز ها  تقاضا و عد  اممیاام باال  عرضه  شرکت
ها  کارا در مطی ی با عد  اممیاام تقاضا  پایین و عـد    پایین و عد  اممیاام عرضه باال و شرکت

پـذیر و   هـا  کـارا و انع ـاف    اممیاام عرضه پایین عمل ـرد بـاالتر  دارنـد. همچاـین بـین شـرکت      
هـا    م اخهالف معاادار  وجـود دارد و شـرکت  سن سایما ایلطاظ ریس  تریزها  پاسخگو و  شرکت

پذیر دارند. همچاین  ها  کارا و انع اف پاسخگو و ریس  تریز سابقه فعالیت کمهر  نسبت به شرکت
هـا    شـرکت  کـه  درحـالی هسـهاد   دولهـی  نیمههایی با مال یت دولهی و  شرکت عمدتاًها  کارا  شرکت

هایی با مال یت خ وصی هسهاد. نهایج این تطقیق  شرکت عمدتاً ریس  تریزپذیر و  پاسخگو  انع اف
کاد و  پ،هیبانی می [25]( 2111  سام  اچسو و هیوآنگ )[95]( 2112لطاظ ت ربی ای چارچوب لی )به 

را افـزایب   وکـار  کسـب تولید و عد  اممیاـام مطی ـی  عمل ـرد     راهبرددهد که همسویی  ن،ام می
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تواند ان ا  تیرد  ی  م العه جامع در خ وص همـاهاگی هـر یـ  ای     دهد. تطقیقات آتی که می می
تـوام ترکیبـات هماهاـگ     ل سهی   خرید و بایاریابی با عد  اممیاام مطی ی اسـت. همچاـین مـی   

. همچاـین  داد قـرار  بررسـی  مـورد را در صاایع غذایی  وکار کسبل سهی   خرید  تولید و بایاریابی و 
م العه پی،ـا اد  دیگـر   تواند ما ر به تقویت یا رد اعهبار چارچوب پی،ا اد  شود.  رار م العه میت 

هـایی بـرا  پ،ـهیبانی ای     ها چگونـه قابلیـت   تولید بر اقدامات است و ایا ه شرکت راهبرد تأثیربررسی 
در ایـن تطقیـق بهوانـد بـه      شده ارائهرود که چارچوب  کااد. انهظار می می یمام ای اد می تولید راهبرد

ها  فعال در صاایع غذایی در شااسایی تولید هماهاگ با عد  اممیاام مطی ی کم   مدیرام شرکت
 ریز  کااد. ب بودهایی برا  نواحی ضعیف برنامه راهبرد  مور بهکرده و بهواناد 
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