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 چکیده

گیری مدیران تصمیم برایتواند شناختی دقیق درک صحیح از استراتژی رقابتی و عملکرد سازمانی می
ها ترین استراتژی که باعث عملکرد بهتری برای این شرکتد کند. تحقیق حاضر با هدف یافتن مناسبایجا

باشد های مواد غذایی استان خراسان رضوی میشرکت ،آماری این پژوهش ةگردد، صورت گرفته است. جامع
ها توزیع شد. رکتنامه بین مدیران ارشد ششرکت تعیین و پرسش 91گیری کوکران طریق روش نمونه که از
های های تحقیق از طریق همبستگی پیرسون و سپس از طریق ابزار تحلیل کالستر، گروهآزمون فرضیه برای

ها از طریق آزمون تی تست دو نمونه های مواد غذایی شناسایی شد. سپس گروهاستراتژیک موجود در شرکت
های عمومی پورتر مثبت و معناداری بین استراتژی مستقل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط

)تمایز، رهبری هزینه و تمرکز( و عملکرد سازمانی وجود دارد. متمایزگران و رهبران هزینه، عملکرد بهتری 
 کنندگان استراتژی دارند.نسبت به ترکیب
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  . مقدمه1

های صنعت در تمام کشورهاست که با امنیت ترین بخشصنایع تبدیلی مواد غذایی یکی از مهم     
حال های کشورهای درهای کاری دولتها و برنامهغذایی در ارتباط است. امروزه یکی از اولویت

زایی و لحاظ اشتغالدلیل اهمیت صنایع غذایی بهبه .توجه ویژه به بخش صنایع غذایی است ،توسعه
افزایش مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم آن در تولید درآمد ملی و همچنین ارزبری پایین آن در 

فراوان و تولید انواع  ةباشد. باوجود امکانات بالقوای کشور میمقایسه با سایر صنایع کارخانه
مندی از اقلیم در استان خراسان رضوی که با بهره محصوالت کشاورزی در کشور ایران، ازجمله

برداری از منابع سرشار طبیعی و درنتیجه مواد خام وسعت زمین، بهره هوایی و و متفاوت آب
محصوالت کشاورزی فراوان و ارزان موجب شده این صنعت در استان خراسان رضوی باالترین سهم 

 .[1] های صنعتی استان دارا باشدیتفعال ةارزش افزوده و اشتغال را در میان کلی
ورود هزاران زائر  والرضا )ع( موسیابنخاطر وجود بارگاه علیدر این بین استان خراسان رضوی به     

های دیگر برخوردار ای در تجارت خارجی نسبت به استاناز کشورهای دیگر به مشهد، از اهمیت ویژه
ایی و نزدیکی این استان به کشورهایی همچون پاکستان، خاطر موقعیت جغرافیباشد. همچنین بهمی

د. از باشتر میسر میبرای تجارت راحتافغانستان، ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه، زمینه 
کاال و  ةابریشم در مبادل ةلحاظ قرار داشتن در مسیر جاددور به ةسوی دیگر، این استان از گذشت
های اخیر صنایع اما متأسفانه در طی سالای برخوردار بوده است. تجارت از اهمیت خاص و ویژه

 از بسیاریاز خود ارائه نمایند.  یاند عملکرد مناسببه رو شده و نتوانستهغذایی با مشکالت بسیاری رو
کاالهای اساسی،  ةرویخاطر تحریم و کمبود مواد اولیه، واردات بیبه ی صنایع مواد غذاییاین واحدها
کار کردن در زیر ظرفیت اسمی و اخراج ناچار به  ،سربار فراوان و مشکالت دیگر ةینتحمل هز
 . اندکردهعالم ورشکستگی ، ادرنهایت شده وکارکنان 

شکلی که برخی تأثیر فراوانی بر عملکرد آنها دارد، به ،های مورد استفاده در سازماناستراتژی     
ر منجر به دستیابی به عملکرد بهتر برای سازمان خواهد بود معتقدند که انتخاب و اجرای استراتژی بهت

[3:3.] 

بنابراین در این شرایط حساس و متغیر صنایع مواد غذایی، ضرورت انجام تحقیقی برای شناخت      
های های مواد غذایی و تعیین استراتژی مناسب با ویژگیکار رفته از سوی شرکتهای بهاستراتژی

  شود.های مواد غذایی شوند، بیش از پیش احساس میر به عملکرد بهتر شرکتصنایع غذایی که منج
های مواد در این پژوهش در صدد یافتن استراتژی مناسب برای بهبود عملکرد سازمانی شرکتلذا 

 باشیم.غذایی می



 07                                                                                          یو عملکرد سازمان یرقابت هاییاستراتژ یابیارز

 مبانی و چارچوب نظری تحقیق. 2

کار برده شده و باوجود پذیرش به کار و های کسبدر مطالعه 1195مفهوم استراتژی از سال      
آن، هنوز مفهومی مبهم و خاص در مدیریت است. تعریف مفهوم استراتژی از یک پژوهشگر  ةگسترد

بسیاری از تعاریف، مفهوم استراتژی چنین بیان شده است:  ةبه پژوهشگر دیگر متفاوت است، اما جوهر
ابع سازمان را با تغییرات محیطی طرحی در راستای رسیدن به اهداف بلندمدت سازمان که من

توان از ها استراتژی میها و شباهتگیری و تشخیص تفاوت. برای اندازه[9] سازدهماهنگ می
 هاشناسی استفاده نمود. که به درک و تمرکز اطالعات و همچنین توضیح عدم تجانس عملکرد گونه

 پردازیم. های عمومی میتراتژیاز اس شناسیبنابراین به بررسی برخی گونه. [1] مؤثر است
 

اصلی استراتژی شناسایی  ةچهار گون( 1171)  1و اسنو زمایل .های عمومی مایلز و اسنواستراتژی
1نگرانهآیند" -1دهند: ها بر این مسائل را نشان میکردند که چگونگی تأکید سازمان

که دائماً  "
3مدافعان" -1و محصوالت جدید عرضه کنند، های بازار استفاده کنند کنند تا از فرصتتالش می

" 
ای از محصوالت و مشتریان کنند تا بخشی از یک بازار کل را قبضه کنند تا بتوانند مجموعهتالش می

3گرانتحلیل" -3دست آورند، ثابت برای خودشان به
نگران و مدافعان قرار در حد وسط بین آینده "

نگران در قلمروهای کنند. از طریق پیروی از آیندهتفاده میگیرند و از نقاط قوت هر دو گروه اسمی
محصول بازار جدید و در عین حال پیروی از مدافعان برای حفاظت از یک مجموعه از مشتریان و 

دهند و که پاسخی خاص به مسائل کارآفرینانه نمی "منفعالن" -3باشند محصوالت ثابت، می
 .[13]استراتژی تعریف شدة مشخصی ندارند 

 
بندی استراتژیک عمومی پورتر چندین سال بعد از مایلز و اسنو دسته .های عمومی پورتراستراتژی

توانند سه ها برای غلبه بر نیروهای رقابتی و پیشی بر رقبا، می. پورتر بیان نمود که شرکتآمد به وجود
 .شودبه تعریف هر کدام پرداخته می 1جدول  تخاذ نمایند.ا گونه استراتژی

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Miles & Snow   

2. Prospectors 

3. Defenders 
4. Analysers 
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 ]1: 15-10[ های عمومی پورترتعریف استراتژی .1جدول   

 

ند از: رهبری اهای ژنریک نامیده است عبارتاین سه گونه از استراتژی که پورتر آنها را استراتژی     
عملکرد باالتر از متوسط تنها با تعهد  بر طبق نظر پورتر،هزینه )کلی یا گسترده(، تمایز و تمرکز. 

. تنها [11]توان بدست آورد تمرکز( می داقل یک استراتژی عمومی )کم هزینه، تمایز وشرکت به ح
 "در میانه راه مانده"ترکیب استراتژی ها منجر به  شود وخلوص استراتژیک منجر به عملکرد برتر می

 .[15] شودو عملکرد ضعیف می
 دچار شود به یکی از دالیل زیر:« در میانه راه مانده»تواند به حالت پورتر یک شرکت می ةبه گفت

 گردد.دادن به یک استراتژی شکست بخورد و عملکرد آن ضعیف میمنظور توسعه. هنگامی که به1
درحالی که پورتر اعالم کرد  .[7] طور همزمان استفاده کردن از بیش از یک استراتژی عمومی. به1

این نظر را  "استراتژی ترکیبی"ان مکتبباشد، اما طرفدارپایین و تمایز ناممکن می ةترکیب هزین
شود. ها میهای خالص باعث عملکرد بهتر شرکتها نسبت به استراتژیداشتند که ترکیب استراتژی

های ها در پیروی از استراتژیموفقیت شرکت ةمحققان همچنان به بررسی تحقیقات بیشتر در زمین
 پردازند.خلوص و یا پیروی از استراتژی ترکیبی می

 
های عمومی پورتر با شواهد تجربی گسترده از حمایت استراتژی .های عمومی مینتزبرگاستراتژی

( 1111خاطر محدودیت مفهومی آن مورد انتقاد قرار دادند. مینتزبرگ )بسیاری از محققان به
بندی جایگزین، شامل های عمومی ارائه کرده است. وی یک تقسیمشناسی دیگری از استراتژی نوع
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تمایز طراحی  -3تمایز در تصویر در بازار،  -1تمایز در قیمت،  -1زیر ارائه کرده است:  ةگون شش
عدم تمایز. او تمرکز را نه یک استراتژی  -9تمایز در پشتیبانی و  -0تمایز در کیفیت،  -3محصول، 

  .[1] دانداستراتژی مربوط می ةمستقل بلکه متغیری مربوط به حوز
-ی رقابتی عمومی مایکل پورتر بدون شک یکی از ماندگارترین و مؤثرترین دیدگاهتئوری استراتژ     

ها مطرح شده است. بعد از چند سال، هنوز این رفتار استراتژیک شرکت ةهایی است که درباره مطالع
دیگر  یهاشود. نگاه عمیق به دیدگاهعنوان پارادایم غالب در استراتژی رقابتی شناخته میتئوری به

طور کلی رغم تفاوت ظاهری، آنها دارای نقاط مشترکی هستند. بهآن است که به ةدهندقان نشانمحق
 .[0]ها در استراتژی رقابتی پورتر مستتر هستند این دیدگاه ةتوان گفت که عمالً هم می

شینه خاطر سادگی، محبوبیت، وجود پیشود و بهشناسی استفاده میبنابراین در این تحقیق از گونه     
های چارچوب و مبنای مفهومی شناخت استراتژیعنوان شناسی پورتر بهو منابع فراوان نظری گونه

 های مواد غذایی مورد استفاده قرارخواهد گرفت.شرکت
 که است رقابتی هایاستراتژی در اجرای مهم ابزار یک و استمهمی نقش دارای عملکرد سنجش     
-. عملکرد سازمان معموالً به دو صورت مالی و غیر[13] شود منجر تشرک عملکرد بهبود به تواندمی

گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام و شود. عملکرد مالی شامل بازده سرمایهگیری میمالی اندازه
مالی شامل رضایت و غیر شود.گیری میاقدمات سود مانند بازگشت در فروش و سود خالص اندازه

آگاهی از عملکرد در تمامی ابعاد مالی و  .[13]کارکنان و سهم بازار  ةمشتریان، رشد فروش، توسع
باشد. چون معیارهای مالی برای هدایت و ها حیاتی میگیری مدیران سازمانمالی برای تصمیمغیر

باشد، درحقیقت معیارهای مالی فقط های رقابتی کافی نمیارزیابی مسیرهای سازمان در محیط
توانند هدایت کافی را برای اعمالی کنند و نمیوط به اعمال گذشته را بازگو میقسمتی از داستان مرب

 . [3] شود فراهم کنندکه امروز و فردا برای ایجاد ارزش مالی انجام می

های مالی و هم های عملکرد که در این تحقیق استفاده شده هم شامل شاخصرو شاخصاز این     
کارکنان، رشد فروش، سهم  ةیت مشتریان، کیفیت محصول، توسعهای غیرمالی از جمله: رضاشاخص

 باشد.ها میبازار و نرخ بازده دارایی

 
 تحقیقشناسی . روش3

دانش  ةشود؛ زیرا به توسعمحسوب می کاربردی جزو تحقیقات هدف، براساس پژوهش حاضر     
های مورد نیاز آوردن داده دستاساس چگونگی بپردازد و برمدیریت استراتژیک می ةکاربردی در زمین
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-میان متغیرها براساس هدف پژوهش تحلیل می ةتوصیفی و از نوع همبستگی است که در آن رابط

 شود. 
سؤال تخصصی تهیه  11های عمومی پورتر، با سه سؤال عمومی و بر مبنای استراتژی شنامهپرس     

سال گذشته از هریک  3 های تخصصی، میزان پیروی شرکت را در طولشد. هر یک از سؤال
سؤال برای استراتژی  7نامه داد. در این پرسشهای استراتژیک و رقابتی، مورد پرسش قرار میفعالیت

سؤال برای استراتژی تمرکز بر اساس تحقیقات  3سؤال برای استراتژی رهبری هزینه و  0تمایز و 
( استفاده شده 1513(، ساالوا )1511) (، نانداکیمار1553(، پاورز و هان )1311خان و دیگران )ایمان

( و تراتنسیریکول 1511سؤال برای ارزیابی عملکرد سازمانی بر اساس تحقیقات نانداکیمار ) 9است. 
 شنامهشده است. بنابراین پایایی پرس 5/ 193( در نظر گرفته شد. ضریب آلفای کرونباخ برابر با 1513)

 است.با امتیاز باالیی مورد تأیید قرار گرفته 
در این پژوهش از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. از آنجا که انحراف      

معیار جامعه نامعلوم است ابتدا، یک نمونه مقدماتی شامل بیست شرکت را انتخاب و انحراف معیار آن 
% در نظر 10را برابر را بدست آورده و در فرمول حجم نمونه قرار دادیم؛ و سطح اطمینان مورد نظر 

 گیریم. می
 

 
 

nحجم نمونه = 
 اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان =

 میزان خطا =
 = واریانس جامعه)بر اساس متغیر مورد بررسی(

Nحجم جامعه = 
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های مواد غذایی شرکت تعیین شد و براساس هر طبقه از شرکت 91در نهایت، تعداد حجم نمونه،      
و با استفاده از فرمول فوق تعیین گردید که از طریق فرمول  ةها، سهم هر طبقه از نمونبه کل شرکت

 N=، حجم کل جامعهn، حجم کل نمونه=Nxتناسب ساده حجم نمونه، که در آن )حجم جامعه واحد=
 باشد:( میnxو حجم نمونه واحد=

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاتحلیل یافته. 4

-و تازه  اندل تأسیس شدهسا 0%( زیر 7/37ها )بر اساس مدت زمان تأسیس بیشترین شرکت     

سال سابقه کاری دارند و دارای تجربه  0%( زیر 31ها )اکثر مدیران شرکت باشند.تأسیس می
نفر کارمند دارند که جزء صنایع  155%( زیر 7/71ها )اکثر شرکت .باشندکاری کمی می

 شوند.کوچک محسوب می
 

منبع: سازمان صنعت و معدن و )ی های فعال صنایع غذایی مورد مطالعه در استان خراسان رضو. نوع و تعداد کارخانه1جدول 
((1311تجارت )  

نامه پخش شده به نسبت جامعهتعداد پرسش  کارخانه تعداد 

 بسته بندی زعفران، قند و سایر خشکبار 11 1

 رب، کمپوت، سس، مربا، ترشی 39 13

 فرآورده های لبنی 11 9

 شیرینی، بیسکویت، شکالت و انواع نقل و نبات 31 10

 ماکارونی، رشته فرنگی و محصوالت آردی مشابه 11 1

 روغن 19 0

 محصوالت گوشتی 11 7

 نان و محصوالت خبازی 10 3

 جمع 111 91
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برای بررسی وجود رابطه بین استراتژی  ها و عملکرد سازمانی.بررسی رابطه بین استراتژی
پیرسون استفاده نمودیم که نتایج  رقابتی )تمایز، رهبری هزینه و تمرکز( از آزمون همبستگی

 یر آورده شده است.در جدول ز

 
 های رقابتی و عملکرد سازمانی. همبستگی بین استراتژی3جدول 

 گیرینتیجه عدد معناداری میزان رابطه متغیرها

 رابطه معناداری دارد 555/5 010/5 استراتژی تمایز و عملکرد سازمانی

 رابطه معناداری دارد 555/5 017/5 استراتژی رهبری هزینه و عملکرد سازمانی

 رابطه معناداری دارد 555/5 731/5 استراتژی تمرکز و عملکرد سازمانی

 

اطمینان بین سه استراتژی عمومی )تمایز، رهبری  %10دهد که با نتایج بدست آمده نشان می     
 هزینه و تمرکز( با عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی دارد. 

های مواد غذایی در استان خراسان رضوی، براساس شناسایی استراتژی مورد استفاده شرکت     
ها تکمیل شده است، انجام ای که توسط مدیران ارشد شرکتشنامهشناسی پورتر توسط پرسگونه

-های شرکت مطلع هستند. بها از استراتژیهگرفت. دلیل انتخاب مدیران ارشد این بوده است که آن

هایی که ها و دستهبایست تعداد گروهمی 1ایخوشهبندی با استفاده از تحلیل منظور اجرای گروه
گروه بر  3ها مشخص گردد لذا تعداد عنوان یکی از ورودیبندی شوند، بهها باید در آنها گروهشرکت

های مواد غذایی در استان خراسان رضوی بندی شرکتمبنای سه استراتژی عمومی پورتر برای گروه
 انتخاب شد.

 
های پورتر برای هر مواد غذایی در استان خراسان رضوی و میانگین مربوط به هر یک از استراتژیهای رکتش گروه بندی .3جدول 

 هایک از گروه

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Cluster Analyze 

 های استراتژیکرویکرد 1گروه  2گروه 3گروه

 تمایز 10/3 75/3 33/3

 رهبری هزینه 33/3 03/3 50/3

 تمرکز 37/1 35/1 19/1
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 33/3رهبری هزینه با میانگین  استراتژیک رویکرد در اول وهگر در حاضر غذایی مواد هایشرکت
نظر ( دارد بنابراین به37/1( و استراتژی تمرکز )10/3ای با استراتژی تمایز )دارای تفاوت قابل مالحظه

هایی خواهد بود که دارای استراتژی رهبری شرکت ةکنندرسد این گروه به شکل مناسب مشخصمی
بنابراین باتوجه به بیشتر بودن میانگین استراتژی رهبری هزینه نسبت به دو  .باشندپورتر می ةهزین

 شود. نامیده می "رهبران هزینه"استراتژی دیگر، نام این گروه 

ها از هر یک از این سه گیری این شرکتمیان میزان بهره توجهی قابل در گروه دوم تفاوت     
است. بنابراین به  75/3تا  35/1ن میانگین در آنها بین که میزاطوریشود بهاستراتژی مشاهده نمی

های عمومی پورتر را ترکیبی از استراتژی ةهای حاضر در این گروه، استفادرسد شرکتنظر می
دلیل کنند. بنابراین بهها نمیتر دانسته و خود را ملزم به پیروی از تنها یکی از این استراتژیمناسب

استفاده کننده از "های این سه استراتژی، این گروه ه در بین میانگیننداشتن تفاوت قابل مالحظ
  33/3با میانگین  تمایز استراتژی در سوم گروه دیگر سوی شود. درنام گذاری می "استراتژی ترکیبی

 نموده کسب را باالتری ( میانگین19/1و استراتژی تمرکز ) (50/3رهبری هزینه ) استراتژی نسبت به

 .است گرفته نام "متمایز کنندگان گروه" بنابراین و
 

 ها. آنالیز واریانس خوشه0جدول 

 

 هایگروه از یک هر استفاده میزان که شودباتوجه به جدول آنالیز واریانس مشخص می     

باشد می برخوردار هاسایر گروه با معناداری اختالف از استراتژیک رویکرد سه از استراتژیک
(555/5Sig<به این معنی که گروه )بندی به و خوشه ها( یکسان نیستندهای انتخاب شده )خوشه

 درستی انجام شده است. 

 

 Fآماره  (Sig) داریسطح معنی
میانگین مربعات 

 هاداخل خوشه

میانگین مربعات بین 

 هاخوشه

های رویکرد

 استراتژیک

 تمایز 331/1 511/5 070/19 555/5

 رهبری هزینه 309/3 511/5 101/37 555/5

 تمرکز 391/1 115/5 13/11 555/5
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 های استراتژیکمربوط به هر یک از گروه غذایی های مواد. فراوانی تعداد شرکت9جدول 

 های مواد غذاییتعداد شرکت های شناسایی شدهگروه

 31 )رهبران هزینه( 1گروه 

 10 (کنندگانترکیب) 1گروه 

 13 (متمایزکنندگان) 3گروه 

 
، در گروه راهبرد 31های مواد غذایی در گروه رهبران هزینه ، تعداد شرکت9جه به جدول باتو     

ها به این نتیجه تعداد شرکت ةباشد. با مقایسشرکت می 13و در گروه متمایزکنندگان  10ترکیبی 
ها بیشتر است این نشانگر این است که اکثر رسیم که تعداد گروه رهبران هزینه از بقیه شرکتمی

گیرند و تعداد کار میها با استراتژی رهبری هزینه آشنا هستند و این استراتژی را بهشرکت
علت عدم آشنایی سایر هاست بهشرکت ةگیرند کمتر از بقیکار میهایی که استراتژی تمایز را به شرکت
 جویند. ها به اهمیت این استراتژی کمتر از آن بهره میشرکت

 
 کنندگان استراتژیترکیب عملکرد متمایزگران و عملکردمقایسه میانگین . نتایج آزمون 7جدول 

 tآماره  (Sigداری )سطح معنی میانگین تعداد عملکرد

 00/3 13 متمایزگران
/0005 11/1 

 31/3 10 کنندگان استراتژیترکیب

 

 کنندگانترکیب کردو میانگین عمل 00/3، میانگین عملکرد متمایزگران برابر با 7باتوجه به جدول     
(، 555/5( تقسیم بر دو )یعنی sigداری آزمون )اسطح معنباشد. همچنین می 31/3استراتژی برابر با 

توان گفت که باشد. بنابراین می( عددی بزرگتر از صفر می11/1) tکمتر و مقدار آماره  50/5از 
 باشد. استراتژی می دگانکننترکیب میانگین عملکرد متمایزگران بیشتر از میانگین عملکرد

 
 کنندگان استراتژیترکیب هزینه و عملکرد عملکرد رهبران. نتایج آزمون مقایسه میانگین 1جدول 

 tآماره  (Sigداری )سطح معنی میانگین تعداد عملکرد

 71/3 31 هزینه رهبران
537/5 13/1 

 31/3 10 کنندگان استراتژیترکیب
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 و میانگین عملکرد 71/3نگین عملکرد رهبران هزینه برابر با ، میا1 باتوجه به جدول     
( تقسیم بر دو sigداری آزمون )سطح معناباشد. همچنین می 31/3استراتژی برابر با  کنندگان ترکیب
توان باشد. بنابراین می( عددی بزرگتر از صفر می13/1) tکمتر و مقدار آماره  50/5(، از 511/5)یعنی 

 باشد. استراتژی می کنندگانترکیب بیشتر میانگین عملکرد ةعملکرد رهبران هزینمیانگین گفت که 

 ةتوانند با تهیها میشرکت ،مثبت بین استراتژی تمرکز و عملکرد سازمانی ةباتوجه به رابط ـ
های خاصی از بازار محصوالت سفارشی برای پاسخگویی به نیازهای خاص مشتری، تمرکز بر بخش

های خاصی از بازار که تر هستند، و یا تمرکز بر بخشالت خاص، متنوع و گرانکه متقاضی محصو
متقاضی محصوالت ارزان قیمت هستند و در نهایت استفاده از تحقیقات بازاریابی در مناطق جغرافیایی 

      ها را افزایش دهد.مختلف و تولید بر اساس تقاضا و سلیقه هر یک از این مناطق، عملکرد شرکت
هایی  شرکت  کنندگان استراتژی دارند.و رهبران هزینه عملکرد بهتری نسبت به ترکیب تمایزگرانم ـ

کارگیری خلوص استراتژی ) تمایز و رهبری هزینه( توانستند عملکرد بهتری نسبت به که با به
خالف راه ماندگان( بر کنندگان استراتژی )در میانهکنندگان استراتژی داشته باشند. ترکیبترکیب

گونه استراتژی روشنی برای شرکت خود ندارند. آنها خود را ملزم به متمایزگران و رهبران هزینه هیچ
بنابراین عملکرد  .کنندکنند و همزمان چند استراتژی را استفاده میپیروی از یک استراتژی خاص نمی

اظ عملکرد متمایزگران نتایج نشان داد که بهترین خوشه از لحبهتری برخوردار نیستند. و همچنین 
باشند. باتوجه به این که متمایزگران از استراتژی تمرکز کمتر استفاده نمودند )بر خالف می

های تولید متفاوتی دارند و تنها به تولید یک محصول خاص اتکا کنندگان استراتژی( و خط ترکیب
ند و با این کار مشکالتی که نمایاند و سطح وسیعی از محصوالت غذایی را تولید و عرضه میننموده

های اند با جبران خطبرای یک یا دو خط تولیدشان در شرایط اقتصادی کنونی پیش آمده توانسته
توانند با این های دیگر میتولید دیگر به تولید خود ادامه داده و عملکرد بهتری داشته باشند. شرکت

 تر داشته باشند.ناسبوضعیتی م ،های تولید دیگرراهکار یعنی با افزودن خط
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