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چکیده

 تأثیرتواند و مي دارد زيادياهمیت ها و همچنین مديران براي كلیه سازمان تولیدستراتژي ا     

. با توجه ن سازمان داشته باشدروهاي كاريِ دها و ارتقاي نقش حوزهبر موفقیت سازمان اي مالحظه قابل
و اساسي خواهد  پررنگبه اهمیت اين موضوع، استراتژي تولید در وضعیت رقابتي سازمان نیز نقشي 

. استتغییر حال در  سرعت بهها تولیدي كارخانه يها استراتژيدلیل تغییرات بسیار زياد محیطي،  داشت. به
اند و تولید بر محتوا و فرايند استراتژي تولید تمركز كرده هاي استراتژيمطالعات در زمینه تولید و  بیشتر

 پژوهشهدف اصلي اين  ؛ بنابرايناست گرفتهشناسي در اين حوزه مطالعات كمي صورت در زمینه پیکره
از  صدتايي اي نمونه. براي اين منظور استشناسي آن تولید براي پیکره هاي راتژياستارائه تاكسنومي از 

 كاي ايخوشه تحلیل از پژوهش ابزار اعتبار . پس از بررسيارزيابي شدندهاي تولیدي مشهد كارخانه
 هاي استراتژيشد كه حاصل آن شناسايي چهار خوشه متفاوت از  استفاده هامیانگین براي تحلیل داده

 دارند. تأكیدبر اهداف تولیدي متفاوتي  ها آناز  يکولیدي بود كه هر ت
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مقدمه.1

سطح زندگي بشر در جوامع مختلف و به دنبال آن پیشرفت در علوم و فنون مختلف  يارتقا     
ها در صنايع مختلف شده است. از ر امر هدايت و كنترل فعالیتهاي بسیاري دموجب پیچیدگي
تولید باعث مشکالت و  هاي روشجمعیت، تغییر الگوي مصرف و  روزافزونطرفي افزايش 

يا  موفقیت .تجاري شده است هاي همؤسسها و در اداره امور سازمان زياديهاي پیچیدگي
اتژي اثربخش براي كسب مزيت رقابتي توانايي آن در تعريف يک استر درگروشکست سازمان 

پژوهشگران نیروي ، وكار كسباستراتژي  مباني نظرير . داست بلندمدتخلق ارزش  درپايدار 
و اعمال استراتژيک سازمان  ها مبر تصمی ها استراتژيتدوين  تأثیربراي توصیف چگونگي  زيادي

گیري  الگوي سازگار تصمیم عنوان به( استراتژي تولید را 1984) رايتهايز و ويل د. ان صرف كرده
كه مرتبط با استراتژي تجاري است. در مطالعات گذشته كنند  تعريف ميكردهاي تولیدي  در كار

 هاي عملیاتي برنامه وسیله بهكه  فهم قابلها به يک استراتژي شفاف و اهمیت نیاز سازمان به
بر محتواي استراتژي  ها پژوهشتر در اين راستا بیش پرداخته شده است. خوبي به، پشتیباني شود

ها در زمینه اند و توجه كمتري به ارائه تاكسنوميچند متغیر متمركز شده میانتولید و ارتباط 
مطالعات  هاي دوره( بر لزوم بررسي 2000) كاگلیانوهمچنین  ؛تولید شده است هاي استراتژي

هاي هايي را از گروهها توصیفتاكسنومي الزم دانسته است. را آنو كرده تاكسنومیک اشاره 
آورند و ساختارهاي رقابتي را از ديدگاه بحث و تحقیق مفید هستند فراهم مي براياستراتژيک كه 

 .[28] سازندعملیات روشن مي

صنايع كل كشور، صنايع  میانبا توجه به موقعیت شهر مشهد و استان خراسان رضوي در      
 ، صنايع«پايگاه خبري تحلیل انتخاب»ي قرار دارد. به نقل از اتولیدي اين شهر در جايگاه ويژه

 ترين عمده از كشاورزي فوالد و سازي، قطعه غیرفلزي، صنايع شیمیايي، كاني نساجي، غذايي،
 از بعد اقتصادي و صنعتي مذهبي، موقعیت علت به مشهد آيند. شهر مي شمار  به مشهد صنايع
 تولید قطب دومین شود و از سويي مي محسوب راناي جمعیت پر و بزرگ شهر دومین تهران
 در غذايي صنايع قطب ترين بزرگ تهران از پس رضوي خراسان و مشهد است. ايران در خودرو
است. با توجه به  واقع شده مشهد در خاورمیانه غذايي صنايع آزمايشگاه ترين بزرگو  است ايران

تولیدي آن،  هاي استراتژيشهر مشهد و آنچه بیان شد، اهمیت و لزوم بررسي صنايع تولیدي 
 .استامري ضروري و مفید 

با توجه به كمبود مطالعات در اين زمینه و همچنین جايگاه شهر مشهد از لحاظ صنعت در      
تولید با توجه به اهداف تولیدي  هاي استراتژياز اين مطالعه ارائه تاكسنومي از  هدف ايران،

ها و واحدهاي صنعتي با آگاهي از چگونگي قرارگیري شركت. استها در شركت مورداستفاده
 و صنعت يک در رقابت بر مؤثر توانند عواملهاي استراتژي تولید، ميسازمان خود در خوشه
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 و ضعف به شناسايي نقاط قادر كه گیرندقرار  موقعیتي و در را شناخته ها آن اصلي هايمسبب
 جاهايي چه كه در ها سؤالپاسخي به اين  يافتن مثال براي. باشندصنعت  به نسبت خود قوت

ورود  موانع عوامل مقابل در جاهايي چه در و خیزد؟برمي جايگزين محصوالت با مقابله به شركت
 اين مناسب استراتژي اتخاذ با شوند، متوجه رقبا آنکه از قبل تواندمي كند؟ شركتمي ايستادگي

بدين منظور در ادامه پس از بررسي  .گیرد كار  هب رقابتي توازن جديد ايجاد راستاي در را تغییرات
هاي پرداخته شده است و سپس خوشه پژوهشمباني نظري و پیشینه پژوهش، به روش 

همچنین سعي  ؛ها آورده شده استشناسايي و در بخش يافته پژوهشاستراتژي تولید در قلمرو 
ها غلبه و بهترين معناداري خوشهبررسي  زمینه عدم پیشین در هاي پژوهششده است بر ضعف 

 ها پیشنهادو ارائه  گیري نتیجهها شناسايي شود. در پايان به بحث و متغیرها در تمايز بین خوشه
 پرداخته شده است.

 
مبانينظریوپیشینهپژوهش.2

تولیدیهااستراتژی اهداف و . است پیشگام تولید استراتژي تعريف در( 1969) اسکینر.
 اشاره رقابتي سالح عنوان به تولید كاركرد از خاصي هاي ويژگي به او ديدگاه از ولیدت استراتژي

شركت و  هاي استراتژياستراتژي تولید را بخش مهمي از  ،(1985) هاكسفاين و . دارد
كه به  استهاي عملي هماهنگ  اي از اهداف و برنامه مجموعه دربردارندهدانند كه  مي وكار كسب

استراتژي تولید را  ،(1987) هیل .[7] كند بین رقبا كمک مي بلندمدتات حفظ مزيتي با ثب
هاي تولیدي و  كند به سازگاري بین قابلیت داند كه تالش ميرويکردي هماهنگ مي

 باور هستند( بر اين 1989گراو و بکیوالرد ) هايي براي موفقیت در بازار دست يابد. مک سیاست
اش را در  چگونه شركت، محصوالت تولیدي اينکهاست براي كه استراتژي تولید برنامه جامعي 

(، 1987) نويلسامیداس و  .[19] شودكه تقاضاي مشتري ارضا  طوري به ؛سراسر جهان تولید كند
سالح رقابتي براي  عنوان بهتولیدي  هاي روشاستراتژي تولید را ابزاري براي استفاده كارا از 

 كنند. تعريف مي وكار كسبشدن به اهداف شركت و  نائل
 اسکینر وسیله بههاي نخست  مختلفي از اهداف تولیدي ارائه شده است. گام هاي تعريف     

( برداشته 1995) وي( و سويک و 1989) سامیداس( آدام و 1987) نويل(، سامیداس و 1985)
ص ، اهداف اصلي در هر سازماني خا(1990) و گريگوري،پلیتسو (1989) شد. بر اساس نظر هیل،

 ؛باشد پذيري انعطافسازمان ممکن است هدف اصلي  مثال در يک برايسازمان است خود آن 
 از اهداف تولیدي هر سازمان خواهد جزئيدر اين حوزه  ها گذاري هدفو  ها گیري اندازه بنابراين

 .بود
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 بندیخوشهتاکسونوميو كه هدف آن توصیف  شود ميشناسي به مطالعاتي اطالق پیکره.
شناسي و تاكسنومي دو نوع مرسوم پیکره شناسي . نوعاستيک پديده يا سیستم  هاي ويژگي
 ؛استآل و در تاكسنومي شناسايي انواع واقعي كه در نوع شناسي هدف شناسايي انواع ايده هستند

اي خاص هاي تجربي براي شناسايي انواع پديدهكه در مطالعات تاكسنومي از داده اي گونه به
و  معناي تنظیم و آرايشبه  1«تاكسي»از دو بخش  «تاكسنومي»ود. واژه شاستفاده مي

 انجام بندي طبقه ،يشناس نوع برخالف. تاكسنومي قانون تشکیل شده استمعناي  به 2«نوموس»
 متقابالًهاي ها به گروهسازمان يبندطبقه يبرا بلکه كند؛را تعريف نمي آلدهيا هايگونه

ي يها همند ساختن مجموع هدف اصلي تاكسونومي، نظام. [6] است شتال در جامع و فرد منحصربه
و  [2] استمراتبي و كمک به بازيابي اطالعات مرتبط  از عناصر مختلف در يک ساختار سلسله

 .استبندي خوشه هاي روشاستفاده از  عمدتاً كار اينابزار 
اطالعات  دهي سازماندر  رمؤثبندي اطالعات و منابع اطالعاتي يکي از راهکارهاي خوشه     

بندي كه خوشه معتقدندبندي ( درخصوص كاربرد خوشه1999) و همکاران آيد جینشمار مي به
هاي فراگیري ماشیني گیري و موقعیت، تصمیمبندي گروهبراي انواع الگوهاي تحلیل اكتشافي، 

 .[15] استد بندي سودمنبندي تصوير و طرح ردهكاوي، بازيابي مدارک، بخششامل: داده
ها، همراه با بندي را يک مرحله مهم از فرايند پردازش تحلیل داده(، خوشه2004) ها ژوئن

دارد كند و بر اساس تعريفي ساده و اولیه اظهار ميهاي متعدد، معرفي مي كاربردهاي آن در حوزه
كه است  يف شدهها تعريا خوشه ها گروهها درون داده بندي بخشمقوله  عنوان بهبندي خوشه كه

هاي اين عناصر در گروه كه درصورتيهاي موضوعي در همان گروه مشابه هستند، اين داده
كنند كه مقصود از (، اظهار مي2005) همکارانمختلف داراي شباهت نیستند. كراسف و 

از  اي مجموعه -در بردار مشخصه  صرفاًهايي است كه دورن دسته ، جداسازي عناصربندي خوشه
 .[25] رودكار مي به هاو ويژگي اجزا


 ابدين معن ؛است فرد منحصربه( 1985هايز و ويل رايت ) مطالعهمروریبرمطالعاتپیشین.

استراتژي  ها آناست كه روي فرايند استراتژي تولید متمركز است.  اي بندي پیکرهكه تنها مدل 
را  وكار كسب، واحد ر طول زمانكه دكنند تعريف ميها اي از تصمیمساخت و تولید را مجموعه

تولیدكنندگان را مبتني بر  ها آنآورد. دست  مناسب تولیدي مطلوب را به زيربنايسازد تا قادر مي
بندي كند، به چهار طبقه دستهمشاركت مي وكار كسباي كه در فرايند كلي استراتژي درجه
ث امیلر و ر پژوهشتیبان خارجي. خارجي، پشتیبان داخلي و پش طرف بيداخلي،  طرف بي :اندكرده

                                                 
1. Taxis 
2. Nomos 
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 هاي استراتژييکي از مشهورترين مطالعات تاكسنومي در استراتژي تولید است.  ،(1994)
از:  اند عبارتاولويت رقابتي تولیدي بود،  11استفاده از  درنتیجهكه  ها آن وسیله بهشده  شناخته

 هاي نمونهمبتني بر (، 1998)اگلیانو ها و استراتژي نوآور. كها، استراتژي مراقباستراتژي بازاري
IMSS كرد: نوآوران تولید،  شناساييهاي رقابتي شش پیکره از استراتژي تولید مبتني بر اولويت
 ، حداقل كنندگان هزينه، تولیدكنندگان با عملکرد باال و بازاريابان.فنّاوري برداران بهرهها، مراقب

تناسب با محیط ارائه كردند.  راستايژي تولید را در شناسي استرات نوع ،(1994و همکاران ) وارد
 يهاتیقابل آن دركه  دهدحالتي غالب را پیشنهاد مي مطالعه، نيا درشده  يفبندي معرپیکره

 چهارشود.  كاربرده به، وكار كسب واحد يکياستراتژ تیموقع تيتقو برايد توانيمو تولید  ساخت
 ،از: تمايزكنندگان خوب اند عبارت پژوهشدر اين  هشد شناساييي استراتژي اساس بندي خوشه

از  اي ( تاكسنومي2008و دياز ) مارتین .[37] نابرهبران هزينه و رقباي  ،تمايزكنندگان وسیع
از  ها آن، پژوهشهاي تولیدي اسپانیا ارائه كردند. براي انجام اين اهداف تولیدي را در شركت

 اساس بر ها آن بندي طبقه در مورداستفادهاي هریمتغاي استفاده كردند و تحلیل خوشه
 از حفاظت و خدمات ل،يتحو ،پذيري انعطاف ت،یفیك نه،يهزي، شامل رقابت يها تياولو

تولیدكنندگان  ،نخست :دو نوع استراتژي در اين مطالعه شناسايي شد .بود زيست محیط
 نوئلن گرن. [18] تحويلروي كیفیت و  يافته تمركزخبرگي و دوم، تولیدكنندگان  كننده تعقیب

 کي در آن اعمال اعتباربررسي  و (1994) ثار و لریم بندي طبقه تکرار بهاي در مطالعه( 2012)
تولیدي در ايرلند با  هاي شركتيک بررسي تجربي از  .تپرداخ شده يصنعت تازه كوچک كشور

شناسايي سه خوشه  پژوهش، انجام شد. نتايج اين 1994استفاده از ابزار آزمون مطالعه اولیه 
كه متفاوت از میلر و راث )سرپرست،  تمركزه است ، بودجه و چنداستراتژي تولید بهترين ارزش

كند و نشان بازاريابان و نوآوران( بود. اين مطالعه از ماهیت پويا استراتژي تولید حمايت مي
مناطق مختلف،  نبیو  يافته تکاملتولید جديد در طول زمان  هاي استراتژيدهد كه چگونه  مي

 .[23] استمتفاوت 

به  «تولید در ايران هاي استراتژيتاكسنومي »ي باعنوان پژوهش( در 1391) آذرپويا و      
شركت تولیدي توزيع  580بین  شده طراحياند. پرسشنامه تولید پرداخته هاي استراتژيبندي  خوشه

اهداف تولیدي منطبق بر مارتین  رسيموردبرهاي سازه گیري اندازه براي موردنیازهاي شد. سنجه
چهار استراتژي متمايز از يکديگر بود  دهنده نشان ايجادشده. تاكسنومي است( 2008و دياز )

 روها دنباله، مبتني بر بازار، خبرگان صنعت و ها قابلیتتولید مبتني بر  هاي استراتژيمشتمل بر 
 میزان به توجه لحاظ از فازي محیط رد صنايع بنديخوشه به (1394پور ) قربان و پويا. [29]

 تركیبي الگويي ارائه پژوهش، اين هدف. اند پرداخته زيستي مديريت براي تأمین زنجیره سبزيت
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است  تأمین زنجیره در سبزيت میزان به توجه لحاظ از بوشهر استان صنايع بندي خوشه براي
[26]. 

كاركرد كیفیت را براي ارزيابي رويکردي مبتني بر گسترش  ،(1394) همکارانپور و  ولي
شركت مخزن »رقابتي  هاي اولويتمدل خود را براي ارزيابي  ها آناستراتژي تولید ارائه دادند. 

 .[36] كردندرقابتي تولید را مشخص  هاي اولويتاجرا و  «فوالد
راي برگ میلتنبرگ اقدام به اج روش و كار كارگیري به( با 1391عالم تبريز و باقرزاده )     

 هاي سیستمرقابتي تولید و  هاي اولويتاستراتژي تولید در راستاي هماهنگي بین  ريزي برنامه
مراتبي براي هر  از فرايند تحلیل سلسله ها آنخودرو كردند.  سازي قطعهتولیدي در يک شركت 

 .[2] كردنددر اين روش استفاده  گیرندگان تصمیمقضاوت  گونه سوء
و  ها سیستم( به روش كیفي موردپژوهي به شناسايي پیکره 1394پويا و همکاران )     

توانستند  ها آناين روش  با. كردنداقدام تولیدي در فرايندهاي تولیدي خطي  هاي استراتژي
را كشف و ارتباط بین  ها آنفرايندها را شناسايي و همچنین انواع  گونه اينغالب در  هاي ويژگي
 .[28] كنندمشخص  را ها استراتژيو  ها سیستمانواع 



، به اهمیت و ضرورت پژوهشدر مقاالت مطالعه شده در پیشینه پیشینهپژوهش.بندیجمع
استراتژي (، 198). هايز و ويل رايت تولید اشاره شده است هاي استراتژي بندي خوشهاجراي 

را قادر  روكا كسب، واحد كه در طول زمان كردندتعريف ها اي از تصمیمساخت و تولید را مجموعه
هايي را زيادي تاكسنومي پژوهشگرانآورد. دست  مناسب تولیدي مطلوب را به زيربنايسازد تا مي

( يکي 1994ث )امیلر و ر مطالعه. اند كرده ارائهمختلف  هاي زمینهو  ها بخشاز استراتژي تولید در 
ير مطالعات از تعداد از مشهورترين مطالعات تاكسنومي در استراتژي تولید است كه با توجه به سا

(، هايز و 1994) ثارمیلر و نويسندگان بسیاري همچون يت رقابتي برخوردار است. وزيادي اول
 بندي خوشهو  بندي طبقه( در سراسر دنیا به 1995( و وارد و همکاران )1984) رايتويل 

 پژوهشلید فقط هاي استراژي توبندي. در ايران در زمینه طبقهاند پرداختهتولید  هاي استراتژي
ديگر افرادي همچون پويا و مختاري  هاي زمینهاما در  ؛( انجام شده است1391) آذر وپويا 

مختلف در  هاي بندي پیکره( به 1394) پور قربان( و پويا و 1392) شهركي( و پويا و 1391)
تولید در هايي را از استراتژي زيادي تاكسنومي پژوهشگران. اند پرداختههاي غیرتولیدي  زمینه
و بررسي در  ها آن اي دورهو همچنین بر بازبیني  اند كرده ارائههاي مختلف و زمینه ها بخش

 ابعاد توسعه بیني پیشبا توجه به  (1994) راث و شده است. میلر تأكیدكشورهاي مختلف نیز 
 هابندي طبقه آزمون براي را پژوهشگرانتولید جديد،  استراتژي هايگروه تشکیل و جديد رقابتي

افزايش و  رقابتي هاي اولويت پوياي ماهیت .اند كردهتشويق  مختلف شرايط در و زمان طول در



 

 81 ... يو معرف رانيدر ا دیتول یاه یاستراتژ يشناس گونه

 بررسي را براي هاييمشوق ،[16، 9، 22، 6] متعدد رقابتي هايبا اولويت تولیدكنندگان توانايي
 .[16] است كرده اضافه موضوع اين مجدد

 
و بررسي  1389برگرفته از پويا، ) یدتولاهداف  بندي پیکرهخصوص مختلف در  پژوهشگرانمباحث  خالصه .1جدول 

 (پژوهشگران

 هایپیشنهادیگروه سال پژوهشگر
نوع

 بندیپیکره
 بندیمتغیرهایطبقه نمونه

هايز و ويل 
 رايت

1984 

 طرف يبدروني،  طرف يب
بیروني، پشتیبان دروني، 

 پشتیبان بیروني

 _ تاكسنومي

اهمیت استراتژيک حوزه 
لید، سطح مشاركت با تو

رقابتي  هاي استراتژيشركت، 
 ايو حوزه وظیفه

 تاكسنومي ها، نوآورانمراقبان، بازاري 1994 ثامیلر و ر

شركت  188
تولیدي 
آمريکاي 

 شمالي

 هاي رقابتي تولید:اولويت
، پذيري انعطاف، كیفیت، هزينه

فروش،  از تحويل، خدمات پس
 توزيع وسیع

 1998 كاگلیانو

، ها مراقبتولید،  نوآوران
، يفنّاور برداران بهره

كنندگان هزينه،  حداقل
با عملکرد  تولیدكنندگان

 باال، بازاريابان

 تاكسنومي
چندين كشور 

IMSS 
 هاي رقابتياولويت

وارد و 
 همکاران

1996 

تمايزگر نیچ، تمايزگر بازار 
وسیع، رهبر هزينه، رقابت 

 كننده ناب

 _ نوع شناسي

حوزه را عد كه سه شانزده بُ
 استراتژي كنند:ارزيابي مي

 رقابتي، محیط، ظرفیت تولید

مارتین و 
 دياز

2008 

خبره، تمركز  كنندگان تعقیب
كنندگان روي كیفیت و 

 تحويل

 تاكسنومي

شركت  353
تولیدي 
 اسپانیا

، هزينه رقابتي: هاي اولويت
كیفیت، تحويل، حفاظت از 

، خدمات، زيست محیط
 پذيري انعطاف

 نوئلن گرن
 

2012 
بهترين ارزش، بودجه و 

 تمركزه چند
 تاكسنومي

 شركت 199
تولیدي در 

 ايرلند

 هاي رقابتي تولید:اولويت
، پذيري انعطاف، كیفیت، هزينه

فروش،  از تحويل، خدمات پس
 توزيع وسیع

 1389 پويا و آذر
تولید مبتني  هاي استراتژي

، مبتني بر بازار، ها قابلیتبر 
 وهار دنبالهخبرگان صنعت و 

 شركت 580 تاكسنومي

هزينه، كیفیت، تحويل، 
، زيست محیطحفاظت از 

حجم  پذيري انعطافخدمات، 
 محصول يريپذ و انعطاف
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پژوهششناسيروش.3

 كارخانه چندين داراي تولیدي هايشركت است ممکن ازآنجاكهجامعهآماریونمونهآماری.
 شركت يک زيرمجموعه تولیدي كارخانه يا ارگاهك هر :از است عبارت تحلیل واحد بنابراين ؛باشند

 رو ازاين ؛باشد مجزا تولید ريزي برنامه مدير يا تولید مدير داراي كه برداري بهره پروانه با تولیدي
 داراي كه تولیدي هايشركت زيرمجموعه تولیدي هايكارخانه كلیه :از است عبارت آماري جامعه
 يا تولید مدير داراي و بوده« ايران اسالمي جمهوري معادن و صنايع وزارت» از برداري بهره پروانه
 افزاري نرم امکانات نبود و پژوهش قلمرو گستردگي به باتوجه كه باشند مجزا تولید ريزي برنامه

شد. فرمول  انتخاب شهر مشهد پژوهش مکاني قلمرو پرسشنامه الکترونیکي توزيع براي موردنیاز
كه  استكران، فرمول سیکماي كوكران  محدود و بي از جامعه غیربراي حجم نمونه  مورداستفاده

 .استشركت تولیدي  100 آمده دست بهبا استفاده از اين فرمول حجم نمونه 
 

پويا  مورداستفادههاي از پرسشنامه داده آوري جمع براي پژوهش در اينها.دادهآوریجمعابزار
 ديازهاي اهداف تولیدي را از مارتین و سازه گیري اندازه برايهاي الزم ( كه سنجه1391و آذر )

اين پرسشنامه شامل دو بخش  .[18] استاستفاده شده  1 جدولمطابق  اند كرده( اخذ 2008)
آورده شده است كه هدف آن بررسي وضع عمومي سیستم تولیدي  سؤال 8. در بخش اول است

توسط  شده ارائهاهداف تولیدي براي بررسي وضع موجود  سؤال 19و در بخش دوم  استكارگاه 
قسمت دوم پرسشنامه بر اساس طیف  هاي سؤالاست.  استفاده شدهسیستم تولیدي كارگاه 

به مدير كارخانه يا مسئول و  نامه پرسش. خطاب سنجیده شده استاي گزينه هفتلیکرت 
 .استسرپرست تولید 

 

 (2008و دياز، نیمارت برگرفته از:ها ) آن. اهداف تولیدي و معیارهاي 2جدول 
هاسنجهنماداهدافتولیدی

 كاهش هزينه تولید )مواد، نیروي كار، سربار( C هزينه

 Q كیفیت
 -طرح  يها خواستهتطابق با    -كم يها نقصكیفیت منطبق با 

 محصوالت با عملکرد باال

 VF حجم پذيري انعطاف
اتي كردن سودآور در ظرفیت براي عملی -سريع  طور حجم بهدر براي تغییر  ييپاسخگو

 سطوح مختلف خروجي

 پذيري انعطاف
 محصول

PF 

سريع و آسان بدون  طور به دشدهیتولطیف زياد محصوالت  -تغییر در طرح محصول 
تغییر   -چندگانه  يها نهيگزمحصوالت مختلف با خصوصیات و  - ها رساختيزتغییر در 

 سريع در تركیب محصول

 ارائه خدمات پس از فروش كارا-محصوالت  موقع بهتحويل  -تحويل سريع محصوالت  D تحويل

 S خدمات
ارائه اطالعات كامل در مورد محصول به    -و انتظارات مشتريان  ها خواستهتوجه به 

 مشتريان

 P زيست محیط
تولید محصوالت -مختلف محیط هاي قسمتتولیدي به  هاي فعالیتحداقل كردن دفع 

 زيست محیط دوستدار



 

 83 ... يو معرف رانيدر ا دیتول یاه یاستراتژ يشناس گونه

براي سنجیدن روايي پرسشنامه از روايي همگرايي استفاده .گیریاندازهابزاراياييپوروايي

بدين .رود مي ركا  به واريماكس متعامد چرخش با اكتشافي عاملي تحلیل منظور اين به كه شود مي

از كفايت  شاخصي KMOشود. شاخص آزمون بارتلت استفاده مي و KMO شاخصمنظور از 
كند و از اين طريق ها را بررسي ميبودن همبستگي جزئي بین متغیر كوچکاست كه  گیري نمونه

هاي واريانس مشترک برخي عامل تأثیر هاي پژوهش تحتآيا واريانس متغیر ،كندمشخص مي
 1شاخص در بازه صفر تا يک قرار دارد. اگر مقدار شاخص به  اين ؟پنهان و اساسي است يا خیر

 معموالًدر غیر اين صورت ) ؛براي تحلیل عاملي مناسب هستند دنظرمورهاي باشد، داده تر نزديک
هاي  با توجه به داده .[1] نیستچندان مناسب  موردنظرهاي نتايج عاملي براي داده (5/0كمتر از 

بودن  مناسبدهنده  نشان 5/0از  تر بزرگ KMOهاي آماري مقادير از خروجي تحلیل آمده دست به
-مي تأيیدبودن متغیرها را  . نتايج آزمون بارتلت نیز فرض همبستهاستلي ها براي تحلیل عامداده

همبستگي بین متغیرهاي اصلي و عوامل  دهنده نشان 5/0از  تر بزرگهمچنین بار عاملي  ؛كند
است.

 ،(1978) نونالي. طبق نظر شدكرونباخ استفاده  آلفايبراي بررسي پايايي پرسشنامه از معیار      
و حتي مطابق نظر  باشد 7/0مقدار اين معیار باالتر از  كه درصورتي ؛ايايي خواهد بودسازه داراي پ
هاي داده .[9] است قبول قابلنیز  6/0( اگر معیار جديد باشد مقدار 1997) همکارانساكاكیبارا و 

 را دارند.حداقل مقدار الزم براي آلفاي كرونباخ  آمده دست به
 

هادادهوتحلیلتجزيههایروش  یلهوس به مورداستفادهپس از آزمون روايي و پايايي ابزار .
 بر اساس هاكارخانه يبند و گروهعملیاتي  اهداف از تاكسنومي ايجاد منظور به، SPSSافزار  نرم
 رويبر  میانگین كاي ايخوشه تحلیل ها،آزمودني در سازه هر میانگین محاسبه بعد از ،ها آن

مراتبي  سلسله مراتبي و غیر سلسله :به دو شیوه يا خوشه. تحلیل شد امها انجسازه مقادير میانگین
 گونه یچه پژوهشگراكتشافي كه  هاي پژوهشبراي  عمدتاًمراتبي  سلسله هاي روششود. انجام مي

بندي با و روشي كارا براي خوشه شود ميها ندارد استفاده اي براي تعداد خوشهپیشینه
مناسب ، K-Meanمراتبي مانند  غیرسلسله هاي روشقابل . در ماستهاي اندک  آزمودني

 3ها حدود تعداد خوشه پژوهشبا مطالعه پیشینه  با توجه به اينکه. هستند تأيیديهاي بندي خوشه
كه امکان بررسي معناداري  استاي اند و همچنین حجم نمونه به اندازهخوشه مشخص شده 5تا 
 K-Meanمراتبي  از روش غیرسلسله پژوهشدر اين  ؛با كمک تحلیل تشخیصي وجود دارد ها آن

 بندي گروهاست كه  دبندي ابتداييبها و سخوشهاستفاده شد. در اين روش، اولین قدم تعیین تعداد 
نرسیدن به همگرايي نهايي بررسي معناداري تفکیک  در صورتو  قرار داردآن  تأثیر  نهايي تحت

بعدي در  مرحله بندي،ها و انجام عملیات خوشهد خوشهپس از تعیین تعداشود. ها الزم ميخوشه
 اعتبارسپس  ؛است خوشه هاي هرويژگي به توجه با هاخوشه گذاري نامبندي، مرحله فرايند خوشه
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( هاخوشهها ) گروهي، صیتشخ یلدر تحلشود. مي بررسيي صیتشخ لیتحل كمک به هايبندخوشه
 است يمستقل یرهايمتغ از دسته آن يخط بیترك تعیین ،لیتحل از هدف و اندشده لیتشک قبل از

 .كننديم کیتفک گريديک از نحو نيبهتر به را ها گروه كه
 

پژوهشهایيافتهوهاداده.تحلیل4

 از  بسیاري در هاروش پركاربردترين از يکي اي خوشه تحلیل .هادادهبندیخوشهنتايج
اندازه همانندي میان  برحسبها را از دادهاست. اين روش آماري، مجموعه  علمي هاي شاخه

ها را داده تبیین و تفسیر امکان پژوهشگربه و  كند مي بنديطبقه مناسب هايشیوه ، بهها آن
 استفاده نیز بسیاري موارد در و اثبات پژوهشگران الگوريتم توسط اين دقت و صحت دهد. مي

 .است 3 جدول صورت به پژوهشدر قلمرو  بندي استراتژي تولیدخوشه نتايج. [15، 29] است شده
 

 اهداف تولیدي بندي خوشه. نتايج 3 جدول
 نام C Q VF PF D S P شاخص خوشه

 

57/3 میانگین  17/4  81/3  67/3  02/4  25/4  81/4  

تابعان 
 صنعت

SD 87/0  49/0  64/0  88/0  54/0  64/0  9/0  

 3 4 4 4 4 4 4 ها خوشهرتبه بین 

 1 2 4 6 5 3 7 رتبه در خوشه

 

71/4 میانگین  17/5  97/4  02/5  16/5  44/5  6/5  

متمركزان 
 بر محیط

SD 66/0  51/0  58/0  53/0  66/0  63/0  66/0  

 2 2 2 3 2 3 3 ها خوشهرتبه بین 

 1 2 4 5 6 3 7 رتبه در خوشه

 

57/5 میانگین  09/6  88/5  8/5  02/6  97/5  94/5  

 كاردانان
 صنعت

SD 67/0  51/0  65/0  62/0  43/0  69/0  66/0  

 1 1 1 1 1 1 1 ها خوشهرتبه بین 

 4 3 2 6 5 1 7 رتبه در خوشه

 

75/5 75/4 میانگین  88/4  29/5  92/4  28/5  67/3  
متمركزان 

بر 
 سازمان

SD 86/0 71/0  56/0  89/0  66/0  21/1  65/0  

 4 3 3 2 3 2 2 ها خوشهرتبه بین 

 7 3 4 2 5 6 1 رتبه در خوشه



ها و انجام ، پس از تعیین تعداد خوشهبندي خوشهمرحله بعدي در فرايند ها.خوشهگذارینام
 براي. است خوشه هاي هرويژگي به باتوجه هاخوشه گذاري ناممرحله  ،بندي خوشهعملیات 

 ث،ار و میلر (،2000) كاتوريا، هاي پژوهشتولید، مشابه  هاي استراتژي هايخوشه گذاري نام
 در رتبه اهداف تولیدي از( 2002، )آراندا( و 1391) پويا و آذر،(، 2006) همکاران، و ژائو ،(1994)
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شده است. در اين مطالعه چهار خوشه متفاوت از  استفاده هاخوشهساير  بیندر  و خوشه هر
 اند:در ادامه آورده شده ها آن گذاري نامبه علت  همه كه استتولید شناسايي شده  هاي استراتژي

 
گرفتن نمرات اهداف تولیدي آن در پايین  اين خوشه، قرار گذاري نام علت گروهتابعانصنعت:

 درحجم  پذيري انعطافمحصول و  پذيري انعطافاست. در اين خوشه  ها خوشهرتبه بین تمامي 
و پويايي در  پذيري انعطاف  عدم نوعي به كهنسبت به بقیه اهداف قرار دارند  تري پايینجايگاه 

 تواندن رتبه قرار دارد و اين موضوع ميتري پايیندهد. در اين خوشه هزينه در صنعت را نشان مي
بودن آن در صنعت باشد. در اين خوشه بیشترين  رو دنبالهسازمان و  پذيري ريسک عدم دهنده نشان
 .استبر ارائه هزينه پايین  تأكیدو كمترين  زيست محیطبر حفاظت از  تأكید

 
حجم، تحويل،  پذيري انعطافاهداف تولیدي در اين گروه،  میان در گروهمتمرکزانبرمحیط:

قرار دارد و اهداف  ها خوشهتمامي  میاندر جايگاه دوم در  زيست محیطخدمات و حفاظت از 
محصول در جايگاه سوم قرار دارد. در اين خوشه آنچه واضح  پذيري انعطافهزينه، كیفیت و 

بر  تأكید. در اين خوشه نیز بیشترين استبیشتر بر اهداف معطوف به خارج سازمان  دتأكیاست، 
 .استبر ارائه هزينه پايین  تأكیدو كمترين  زيست محیطحفاظت از 

 
كه از اسم اين گروه نیز مشخص است، رتبه تمامي اهداف  طور همان گروهکاردانانصنعت:

نشان . اين امر هستند دارا راها تمامي خوشه نمیاتولیدي در اين خوشه باالترين مقدار در 
 میانو در بازار و  كنند ميها فعالیت در سطحي باالتر از بقیه شركت قطعاً ها گروهكه اين  دهد مي

مشابه دو خوشه قبل  تأكیدبر كیفیت و كمترين  تأكید. در اين خوشه بیشترين هستندرقبا، پیشرو 
 .استبر ارائه هزينه پايین 

 
 استمتعلق به گروهي از صاحبان صنعت  ايجادشدهآخرين خوشه  تمرکزانبرسازمان:گروهم

بر اهداف معطوف به داخل سازمان تمركز بیشتري  يعني ؛استبر هزينه و كیفیت  ها آن تأكیدكه 
 سايرمیان حجم، خدمات و تحويل در  پذيري انعطافدارند. در اين خوشه اهدافي همچون 

حاضر در اين خوشه  هاي شركت كه توان گفتهمچنین مي ؛قرار دارد در جايگاه سوم ها خوشه
 میانترين مقدار در زيرا رتبه اين هدف تولیدي در پايین ؛دارند زيست محیطكمترين توجه را به 

را بر توانمندي در ارائه هزينه  تأكیدها بیشترين اما برخالف ساير خوشه ؛چهار خوشه قرار دارد
 پايین دارند.
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 اينکه دلیلبه  حاضر پژوهش در. يصیتشخلیتحلکمکبههایبندخوشهاعتباريبررس

 در .شودمي استفادهه چندگان تشخیصي تحلیل از گیرد،مي انجام گروه دو از بیش روي بررسي

متغیر » عنوان بهآماري،  نمونه تولیدي اعضاي هاي استراتژي خوشه شماره ،قسمت اين

 در .شوندمي درنظرگرفته «مستقل متغیرهاي» عنوان به تولیدي فمتغیرهاي اهدا و« بندي گروه

 آزمون اين كرد. آزمون را ها گروه كوواريانس ماتريس بايد يکساني ابتدا تشخیصي تحلیل اجراي

است كه  آمده 4 جدول در تحلیل اين نتايج .گیردمي قرار موردبررسي 1باكس ام آزمون طريق از
شود و تحلیل ها رد نميض برابري ماترس كواريانس خوشهبا توجه به سطح معناداري، فر

 شود.ها انجام ميتشخیصي بر مبناي برابري ماتريس كوريانس
 

 
 )آزمون ام باكس( ها گروه. آزمون يکساني ماتريس كوواريانس 4جدول 

 مقدارآزمون عوامل

105/63 مقدار ام باكس  

F 234/1مقدار   

 45 1درجه آزادي 

485/7150 2درجه آزادي   

136/0 آماره آزمون پوشش تحتسطح   
 

 
مي برآورد تشخیص توابع از يک هر توسط كه را واريانسي درصد ويژه و مقادير 5جدول      

بین  همبستگي میزان دهنده نشان آخر ستون در كانوني ضريب همچنین ؛دهدشود، نشان مي

درصد و به همراه تابع  85 تنهايي بهتابع اول  .است وابسته بندي گروه سطوح و تشخیص نمرات
كنند. با توجه به مقدار ويژه تابع سوم و همچنین را ايجاد مي ها گروهتمايز بین درصد  100دوم 

ندارد و  ها گروهتابع سوم نقشي اساسي در ايجاد تمايز بین » :توان گفتدرصد واريانس آن، مي
 .«تواند حذف شودمي
 
 

 
 
 
 

                                                 
1. Box's M 
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 ها داده. مقدار ويژه 5جدول 

 ضريبکانوني درصدتجمعي درصدواريانس مقدارويژه تابعتشخیصي

1 315/6 6/85 6/85 929/0 

2 06/1 4/14 100 717/0 

3 001/0 0 100 035/0 

 

، توسط مقدار ويکس المبدا، 6در جدول معناداري تابع تشخیصي با توجه به متغیرهاي آن      
 كه كند مي. اين آزمون تعیین شودمي مشخص، مقدار كاي اسکور و همچنین سطح پوشش آماره

شود كه تابع مي مشخص 6هاي جدول با توجه به داده .دارند امعن تشخیص توابع از تعداد چه
ها به اندازه كافي از يکديگر خوشهداراي سطح معناداري مناسبي هستند؛ يعني اول، دوم و سوم 

 .اند شدهتفکیک 
 

 . معناداري توابع تشخیصي6جدول 

 سطحتحتپوشش درجهآزادی کایاسکور ويکسالمبدا تابع

1 086/0  471/256  15 00/0  

2 455/0  419/68  8 00/0  

3 879/0  114/0  3 00/0  

 
خواهند وارد مدل شوند. براي گام بعدي تعیین متغیرهايي است كه مي ،در تحلیل تشخیصي     

 7 جدولشود. ها انجام ميدر خوشه شدن اين متغیرها آزمون برابري میانگین متغیرها مشخص
 دهنده نشان المبدا، ويلکس آماره پوشش  تحت دهد. سطحنتايج حاصل از اين آزمون را نشان مي

توانند وارد مدل بنابراين تمامي اين متغیرها مي است؛هاي مختلف خوشه در هامیانگین اختالف
 .شوند

 
 میانگین متغیرهاي مستقل . نتايج آزمون ويلکس المبدا براي برابري7جدول 

 پوششسطحتحت F ويلکسالمبداعوامل

463/0 هزينه  067/37  00/0  

375/0 كیفیت  549/57  00/0  

حجم پذيري انعطاف  459/0  673/37  00/0  

محصول پذيري انعطاف  442/0  371/40  00/0  

383/0 تحويل  595/51  00/0  

585/0 خدمات  649/22  00/0  

ريست حفاظت از محیط  483/0  274/34  00/0  
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آورده شده  ها خوشه تشخیصمستقل در تابع  متغیرهاي استانداردشده ضرايب 8 جدول در     
 همانند .كنند ايجاد هاخوشه بین را تمايز حداكثر توانندمي زير صورت به تابع به عبارتي سه ؛است

 .است شده فادهاست برش مرز عنوان به 4/0 مقدار از نیز پژوهش ( در اين1994) ثار و میلر
 

 . ضريب هر يک از متغیرها8 جدول

نماد متغیرهایمستقل
 استانداردشدهضرايب

 3تابع  2تابع  1تابع 

 -D 505/0 21/0- 685/0 تحويل

 -VF 430/0 085/0- 612/0 حجم پذيري انعطاف

 -PF 313/0 060/0- 287/0 محصول پذيري انعطاف

 -Q 497/0 476/0- 224/0 كیفیت

 -C 425/0 129/0- 721/0 هزينه

 -S 269/0 133/0 339/0 خدمات

 P 273/0 753/0 112/0 زيست محیطحفاظت از 

 

 از: اند عبارتناشي از تابع اول و دوم  ها خوشهبا توجه به حذف تابع سوم از تحلیل، معادالت ممیز 
 

y1=0/505D +0/430VF +0/497Q +0/425C                                               (  1) رابطه 
 

y2= -0/476Q + 0/753P                                                                                (1رابطه )

 

براي استراتژي تولید  يجادشدهااستراتژيک  يها گونهجايگاه هر يک از  دهنده نشان 1شکل       
 .استز دو تابع ممی بر اساسشده  در محورهاي رسم
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 استراتژي تولید با توجه به توابع ممیز هاي گونهموقعیت  .1شکل 

 
 يريپذ انعطافتحويل،  :چهار متغیر تأثیراين معادله دهد تابع اول نشان ميكه  طور همان      

اين  میاندر  .دهدنشان مي ها گروهبین  قبول قابلتمايز حجم، كیفیت و هزينه را در ايجاد 
دارد و بعد از آن به ترتیب كیفیت،  ها گروهمتغیرها، متغیر تحويل سهم بیشتر در ايجاد تمايز بین 

 نقش دارند. محور مربوط به تابع اول ها گروهحجم و هزينه در ايجاد اختالف بین  پذيري انعطاف
، ها آنباالتر  تانداردشدهاسمتغیر تحويل و كیفیت با توجه به مقدار ضريب  تر پررنگدلیل نقش  به

بیشتري بر  تأكیدكه  ييها سازمان. واضح است، شده است گذاري نام« كیفیت -تحويل »محور 
در خوشه سوم، در سمت راست نمودار  «صاحبان صنعت»مانند  ،اهداف تولیدي خود داشته باشند

دي خود دارند در سمت كمتري بر اين دسته از اهداف تولی تأكیدكه  ييها سازمانگیرند و قرار مي
 .«تابعان صنعت»موجود در خوشه اول يا همان  هاي سازمانمانند  ؛گیرندچپ نمودار قرار مي

و سپس متغیر كیفیت نقش  زيست محیطمتغیر حفاظت از  ،كه نخست دهد نشان ميتابع دوم      
ست كیفیت داراي آمده ا كه در معادله نیز طور هماندارند.  ها گروهعمده در ايجاد تمايز بین 

داراي ضريب مثبت )همبستگي  زيست محیطهمبستگي منفي با تابع( و حفاظت از ) يمنفضريب 
بستان بین حركت به سمت كیفیت باالتر و  -نوعي بده دهنده نشانكه  استمثبت با تابع( 

نام گرفته  «زيست محیطحفاظت از »به همین دلیل نام اين محور،  ؛است زيست یطمححفاظت از 
 تأكیدو  بیشتري بر كیفیت تأكیدكه  ييها شركت» :توان گفتمي ذكرشدهست. بنا به داليل ا

دارند مانند صنايع موجود در خوشه دوم، در قسمت باالتر اين  زيست محیطكمتري بر حفاظت از 
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كمتر بر كیفیت و توجه بیشتر به  تأكید. به همین ترتیب خوشه چهارم با «گیرند ميمحور قرار 
 ، در قسمت پايین اين محور جاي گرفته است.زيست محیطاز حفاظت 

 
 وپیشنهادهاگیرییجهنت.5

از سازمان صنايع و  آمده دست بهبا توجه به شرايط كنوني صنايع تولیدي در ايران و آمارهاي      
در اين چند سال، صنعت تولیدي ايران وضعیت آشفته و نابساماني را  كه توان گفتمعادن مي

هاي اخیر به وضعیت ركود در ر گذاشته است. تعداد بسیاري از واحدهاي فعال در سالپشت س
 درآمده غیرفعالها نیز كالً به حالت تعدادي از شركت. متوقف شده است ها آن و تولیدات اند آمده

سعي شده است تا با ارائه چهار الگوي متفاوت از وضعیت  پژوهش. در اين اند شدهو منحل 
تولیدي مشهد، به صاحبان صنايع امکان داده  هاي سازمانها و تولید در شركت ايه استراتژي

شود تا جايگاه عملیاتي خود را در صنعت بازيابند و متناسب با وضعیت موجود در شركت و 
اي مطالعه( 1391) تري داشته باشند. پويا و آذرهاي آگاهانهگیريسازمان خود، در صنعت تصمیم

اند؛ اما با مرور پیشینه و اشاره به تکرار اين تولیدي مشهد انجام داده هاي شركت زمینه در ايندر 
ركود و رونق اقتصادي و همچنین مشاهده اين  هاي دورانمختلف و  هاي مهرومومبندي در خوشه

، در استسال  5 -4شده فواصل زماني اجراي مجدد پژوهش  انجام هاي پژوهش بیشترامر كه در 
 هاي استراتژيبندي جديد از خوشه تر تمامز سعي شده است تا با دقت هرچه اين مطالعه نی

استفاده از  ،(1391) آذرهمچنین تمايز اين پژوهش با مطالعه پويا و  ؛تولیدي مشهد ارائه شود
بندي و شناسايي بهترين توابع تشخیصي و نمودارهاي آن براي بررسي صحت و اعتبار بین خوشه

 ه است.متغیرهاي متمايزكنند
 1394هاي تولید در سال ، چهار خوشه متفاوت از استراژيشده انجامهاي بر اساس تحلیل     

چهار  دهنده نشانررسي وضعیت صنايع تولیدي مشهد . بدست آمده است طي اين مطالعه، به
ها از میزان اين ويژگي كه توان گفتديگر مي اي گونه به. است ها گروهويژگي متفاوت در اين 

دست آمده است. اهداف تولیدي  همیت هر سازمان يا شركت تولیدي به اهداف تولیدي خود بها
 پذيري انعطافاز: هزينه، كیفیت،  اند عبارتاند بندي قرار گرفتهمبناي خوشه پژوهشكه در اين 

با  ها خوشه گذاري نام، .زيست محیطمحصول، تحويل، خدمات و حفاظت از  پذيري انعطافحجم، 
دست  ها بهاي كه اين اهداف در بین خوشهاز اين اهداف و رتبه يکه میزان اهمیت هر توجه ب
: تابعان اند شده گذاري نامبه اين صورت  آمده دست به خوشه چهارصورت گرفته است.  ،آوردند

 چهارگوشه 2 شکل. در سازمان برصنعت، متمركزان بر محیط، كاردانان صنعت و متمركزان 
 .اند مقايسه شده ها آناهداف تولیدي  بر اساس میانگین شده شکیلتاستراتژي تولید 
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 بر اساس میانگین اهداف تولیدي شده تشکیل خوشه چهار. مقايسه 2شکل 
 

 پذيري انعطافاند از: هزينه، كیفیت، عبارت اند، بررسي شده پژوهشاهداف تولیدي كه در اين      
. در نتايج تحلیل زيست محیطمحصول، تحويل، خدمات و حفاظت از  يريپذ انعطافحجم، 

مشخص شدند كه اين دو  كنند،ها ايجاد كه بهترين تمايز را در بین خوشه تابعي دوتشخیصي، 
دوم  تابع و« كیفیت -تحويل». تابع اول استمعرف تركیبي از اهداف تولیدي مختلف  تابع

حجم،  يريپذ انعطافچهار متغیر تحويل،  تأثیر اول. تابع شد گذاري نام« زيست محیطحفاظت از »
. با توجه به اين تركیب از دهدنشان مي ها گروهبین  قبول قابلتمايز كیفیت و هزينه را در ايجاد 

در سمت راست  «كاردانان صنعت»موجود در خوشه سوم يا همان  هاي شركتاهداف تولیدي، 
كه  «تابعان صنعت»موجود در خوشه اول يا  هاي كتشرآن  برعکساند و نمودار قرار گرفته

گیرند. تابع دوم نیز از دو هدف تمركز كمتري بر اين اهداف دارند در سمت چپ نمودار قرار مي
در اين تابع متغیر كیفیت داراي ضريب و كیفیت تشکیل شده است.  زيست محیطحفاظت از 

بستان بین حركت به سمت كیفیت  -نوعي بده دهنده نشانكه  استهمبستگي منفي با تابع 
موجود در خوشه دوم  هاي شركتبا توجه به اين موضوع،  است زيست یطمحباالتر و حفاظت از 

ن قسمت رو اين تري پايینموجود در خوشه چهارم در  هاي شركتدر قسمت باالي اين نمودار و 
 گیرند.نمودار جاي مي

ن و باالترين رتبه میانگین تري پايینداراي  كلي صورت به 3و  1دو خوشه  ،2مطابق شکل      
يا خوشه  «كاردانان صنعت» خوشهمثال  براي. هستند ها خوشهساير  میاناهداف تولیدي در 

ها دارد كه در تمامي اهداف تولیدي داراي رتبه ها و شركتسوم، داللت بر آن دسته از سازمان
بر اهداف خارجي و هم بر اهداف داخلي،  هم ها سازمان گونه اين. تمركز هستندها اول بین خوشه

. در اين خوشه اختالف بین كمترين و بیشترين میانگین اهداف استهاي ديگر بهتر از گروه خیلي
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است كه اين عدد گوياي توجه صاحبان اين گروه از استراتژي به تمام  52/0تولیدي، برابر با 
جه بر كیفیت و كمترين توجه بر هزينه . در اين خوشه بیشترين تواستاهداف تولیدي سازمان 

هايي با ويژگي خوشه حاضر، در موارد گوناگون، خوشه شده ارائه هاي بندي خوشه. در بین است
ها تمامي خوشه میاندر  ها آنهاي برتر نیز دال بر ويژگي ها آن گذاري نامديده شده است كه 

 ،(2006،همکاران و ژائو) انبوه نكارا خدمت توان به الگويمي ها گذاري نام ازجمله. است
اشاره ( 1391و آذر، پويا)خبرگان صنعت  و( 2008دياز، و مارتین) خبرگي بر متمركز تولیدكنندگان

 كرد.
، داللت بر استراتژي آن دسته از صاحبان شده تشکیليا خوشه اول  «تابعان صنعت»خوشه      

يط نابسامان، از لحاظ رتبه و میزان صنعت دارد كه همواره چه در شرايط مناسب و چه در شرا
گیرند و تنها در اهمیت به اهداف تولیدي خود، در آخرين رتبه بین چهار خوشه ديگر قرار مي

ها  خوشهساير  میان دررتبه سوم  داراياست كه اين خوشه  زيست محیطهدف تولیدي حفاظت از 
 ساير میاندر  يادشدهاي با مشخصات خوشه ، وجود خوشهپژوهشاست. با بررسي پیشینه 

 خوشه ،(2006) همکارانمطالعات ژائو و  مثال در برايآيد. ميمطالعات نیز امري معمول به نظر 
ي روها دنباله( و همچنین خوشه 1389روها در مطالعات پويا )دنبالهكم، خوشه تأكیدكنندگان

ادعا شینه، شايد بتوان خورد. با استناد به پی( به چشم مي1392) شهركيمحور در مطالعه  هزينه
ن نمره در تري پايیناي با باالترين و مطالعات در زمینه تاكسنومي، وجود خوشه بیشتركه در  كرد

 ها امري تکرارپذير است.خوشه ساير میان
داللت بر آن دسته از  ،مشخص است نام آنكه از  طور همان« متمركزان بر محیط»خوشه      

نفعان خارجي و محیط خارج از  دي دارد كه بیشتر در ارتباط با ذيتولیدكنندگان با اهداف تولی
و خدمات از رتبه اول و هزينه  زيست محیط. در اين خوشه اهداف تولیدي حفاظت از استسازمان 

 با. در اين خوشه اختالف بین میانگین هدف استاز رتبه آخر بین تمامي اهداف برخوردار 
)پويا و  «پشتیبانان خارجي»است. اين خوشه مشابه خوشه  63/0رتبه  ترين پايین ورتبه  باالترين

 .است( 1391آذر، 

مديران آن  موردتوجهنام دارد، اهدافي بیشتر  «متمركزان بر سازمان»در خوشه بعدي كه      
رسیدن به آن اهداف  ديگر بیان به ؛استبر داخل سازمان  ها آنسازمان قرار دارد كه تمركز اصلي 

توان به  اين اهداف مي ازجمله. استو اقدامات كارمندان شركت  ها گیري تصمیمه بیشتر ملزم ب
اهداف  اين« متمركزان بر سازمان» خوشه . دراشاره كرد محصول پذيري انعطافهزينه، كیفیت و 

در جايگاه سوم قرار  زيست محیطخدمات، تحويل و حفاظت از  مانندجايگاه دوم و اهدافي  در
اهداف تولیدي در  میان. در است( 1391)پويا و آذر،  «پشتیبانان داخلي»خوشه دارند. اين مشابه 

محصول و كمترين رتبه  پذيري انعطافترتیب متعلق به هزينه و  اين خوشه، دو رتبه اول و دوم به
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. در اين خوشه اختالف میانگین بین باالترين رتبه است زيست محیطمتعلق به هدف حفاظت از 
 .استكه گوياي فاصله بین اهداف داخلي و خارجي  است 9/1رتبه هدف،  نتري پايینهدف و 

و بر اهداف تجاري و  استهاي تولیدي در اين مطالعه تمركز اصلي بر اهداف و اولويت     
ابعاد اهداف  ساير در مطالعات بعدي به شودبنابراين پیشنهاد مي ؛اهداف رقابتي تمركز نشده است

ولیدي پرداخته شود. در پژوهش حاضر، با توجه به اطالعاتي كه از ت هاي شركتو  ها سازمان
صاحبان صنايع مختلف كسب شده است و همچنین بررسي آمارهاي مربوط به وضعیت صنعت 

در دوران ركود صنعتي صورت  نوعي بهمطالعه  اين كه توان نتیجه گرفت مي اين چند سالدر 
 صورت بهلعات آينده در دوران رونق اقتصادي نیز شود در مطاپیشنهاد مي بنابراين ؛گرفته است
بندي جديدي از استراتژي در اختیار صاحبان صنعت قرار بگیرد و خوشه نامه پرسشمجدد اين 

( و مطالعه 1391) آذردست آيد و نتايج آن با مطالعه حاضر مقايسه شود. پژوهش پويا و  تولید به
توجه به اينکه  با دو مقطع زماني در نظر گرفت. يک مطالعه طولي در نوعي بهتوان حاضر را مي

اما نمونه  ؛يکسان بوده است مورداستفادهمطالعات طولي انواع مختلفي دارد، در اين پژوهش ابزار 
( 1391مطالعه پويا و آذر در سال ) اولدر مقطع زماني  شده انجامبا مطالعه  مورداستفادهآماري 

اما اين  ؛استصنعتي مشهد  يها شهرکمل تمامي مطالعه اول شا) استكمي متفاوت بوده 
د شو بنابراين توصیه مي ؛(است« شهرک صنعتي توس»پژوهش فقط شامل فازهاي اول و دوم 

در اين مطالعه،  شده استفادهدر مطالعات آينده با همین ابزار گردآوري اطالعات و نمونه آماري 
رفتار يک گروه مشخص از  تر قیدق طور بهبندي اطالعات صورت گیرد تا دوباره خوشه

 .بررسي شود دكنندگانیتول
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