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های فعال در مشی شرکتب خطموثر بر انتخا هایعامل

 غذایی ایران در راستای کسب مزیت رقابتیصنایع 
 1حسین محمدی، مرتضی محمدی و ویدا کواکبی

 تاریخ دریافت: 4939/09/41                                                                               تاریخ پذیرش: 4931/05/44

 چکیده

به  قابتیر هایمدیریتی در زمینه کسب مزیت هایگیریرقابتی امروز صنایع کشور، تصمیمدر فضای پرچالش و 
ایانی گیری مدیران کمک شتواند به بهبود فرایندهای تصمیممتعددی بستگی دارد که شناسایی آنها می هایعامل

های دراهبرکارگیری ر بهمدیریتی د هایگیریهای موثر بر تصمیمعاملتعیین  پژوهش،داشته باشد. هدف این 

 01های در بخش راهبردنداشتن  برابرتمرکز بر هزینه و تمایز متمرکز در )رهبری( هزینه، تمایز محصوالت،  کاهش
های متوسط و نسخه چهارم در کارگاه ISICبندی تقسیم ها(ولید انواع آشامیدنی)ت 00های غذایی( و )تولید فراورده

ها از یک مدل رگرسیون الجیت مدیریتی نسبت به این راهبرد هایگرایشین منظور تعی به است.در ایران بزرگ 

دست همدیر واحدهای تولیدی مربوطه ب 49از  تکمیل پرسشنامه با پژوهش،های این چندگانه استفاده شده است. داده
تمایز  راهبرد نشان داد کههای مورد بررسی دست آمده از شرکتهتحلیل توصیفی از اطالعات ب آمده است.

 گویای پژوهشنتایج باشد. می بررسیهای مورد انتخابی بیشتر شرکت راهبرددرصد فراوانی،  01محصوالت باکسب 
تواند ت میشرکمتغیرهای تجربه و تحصیالت مدیر، تنوع محصول، رقابت در بازار محصول و برند معتبر آن است که 

کسب مزیت راستای های مختلف در رهیافتاز میان  داشته باشد.انتخابی شرکت بر راهبرد  ایتاثیر قابل مالحظه
 دارد.ها، هدر شرایط افزایش رقابت بنگا ،توانایی بیشتری در کسب مزیت رقابتی محصوالت تمایز رقابتی، رهیافت

بیشترین  88/1و تحصیالت مدیر با ضریب  88/1، برند معتبر با ضریب 49/0متغیرهای تنوع محصول با ضریب 

در  های فعالد، بنگاهشواز این رو پیشنهاد میتمایز توسط مدیران دارند.  گزینش راهبرداثرگذاری را بر احتمال 
ه در زمینه ارائ سازی محصوالت و ایجاد برندهای معتبر داخلی و خارجیالزم از جمله متنوع صنایع غذایی با ابزار

 .های بازار تالش نمایندمتمایز و منطبق بر خواسته محصوالتی

 JEL: L23,M11بندی طبقه

صنایع  ،، الجیت چندگانهتمایز متمرکز، تمرکز بر هزینه، مزیت رقابتیکاهش هزینه، تمایز،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

ها، تمایز است، از طریق مدیریت هزینه مطرح شده (5891) که توسط پورتر مزیت رقابتی پایدار

 ترینبیشها دستیابی به راهبردبین محصوالت و یا تمرکز قابل دسترس است. گرچه هدف از این 

 سود در هر روش متفاوت است. بیشترینسود است، اما مسیر دستیابی به 

معمول،  طورزیرا به ،گیری کندتمایز تصمیم راهبردها و بنگاه بایستی بین مدیریت هزینهیک 

دغدغه عمده مدیرانی که از تمایز  تناقض وجود دارد.  راهبردها یا مدیریت هزینه راهبردبین دو 

تن شبهینه است. از این رو داها در شرایط کنند، نگهداشتن هزینهمی پیروی رهبری هزینه راهبرد

 رهبری راهبردبرای مدیرانی که از  باشد.مشی میحاصل این خطتر از رقیبان های پایینقیمت

حداقل رساندن هزینه در این  . بهداردوری اولویت زیادی کنند، بهبود بهرهمی پیروی هزینه

ا، دستمزدهگیرد. خرید، ها نشات میمربوط به بخش تولید نیست و از تمام حوزهتنها ها شرکت

ا این باید همگام ب راهبردبا این  سازگاریهای سربار، تحقیق و توسعه، تبلیغ و فروش، برای هزینه

. دمات یا محصوالت متفاوت ارائه کنژنریک آن است که شرکت خد راهبرددومین . شوند راهبرد

 آنچه شرکتدار با این هدف که های معنیتمایز عبارت است از طراحی و تعیین یک سری تفاوت

ها در مانور دادن تحت تاثیر ساختار کند از محصول رقبا جدا شود. درجه آزادی شرکتارائه می

کند اند آنچه را که به بازار عرضه میتویک شرکت می .استصنعت و جایگاه شرکت در آن صنعت 

ایز تمد. وزیع یا تصویر ذهنی متمایز کن)محصول(، خدمات، کارکنان، کانال ت در پنج بعد کاال

ه معتبر برای ب راهبردتواند از آن به عنوان یک ابزاری است که اگر شرکت به آن دست یابد می

دست آوردن بازدهی باالتر از حد متوسط بهره گیرد. همچنین تمایز موجب افزایش حاشیه سود 

جاد است ایبرد. با این وجود، گاهی ممکن شود که خود نیاز به موقعیت هزینه کم را از بین میمی

تمایز مانع کسب سهم باال از بازار شود. این امر نیازمند آگاهی از میزان انحصاری بودن و نیز 

 .( 5191)مجیدی و مهرپویا،  تفاوتی است که با سهم باالی بازار قابل تطبیق باشد

یی اژنریک تمرکز بر گروه خاصی از خریداران، بخشی از خط تولید یا بازار جغرافی راهبردآخرین 

تواند موثرتر و کاراتر از می راهتمرکز بر این اصل استوار است که شرکت از این  راهبردباشد. می

ازهای گویی بهتر به نیپاسخ باو محدود خود برسد. در نتیجه، شرکت  راهبرددیگر به هدف  رقیبان

ات کاهش ها را در ارائه خدمیابد یا هزینهبه تمایز دست می )تمایز متمرکز( یک هدف خاص

ر تمرکز ب راهبردهایی که از گیرد. شرکتکار میهب راو یا هر دوی آنها  )تمرکز بر هزینه( دهدمی

 در یک بازار محدود یا محلیها، دارند با کنترل شدید بر هزینهتالش کنند، می پیرویهزینه 
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برتر به یل محصول یا خدمتی شرکت تحو راهبردانچه نای رقابتی به دست آورند. چحاشیه

 (.5891پورتر، ) شده است گزینش تمرکز متمایز راهبردای محدود باشد، ن در حوزهمخاطبا

منجر  راهبردیکی از این دو  دست کم(، به این نتیجه رسیدند که اجرای 5891دیس و داویس )

 دراهبر دوکارگیری هر که بیانگر به مستندی(، هیچگونه 5881) د. نایارشبه عملکرد باالتر خواهد 

 های بزرگ باشد، پیدا نکرد.در بازاریابی بنگاه (تمایز متمرکز و تمرکز بر هزینه)

ا، هراهبرداحتمال گرایش مدیران به هر یک از این موثر بر  هایعامل زمینهتجربی در  هایبررسی

 هر یک ازگزینش موثر بر احتمال  هایعاملسعی دارد تا محدود است و از این رو، این پژوهش 

نامه پرسشبا اطالعات مورد نیاز  ند.کتمایز محصوالت و تمرکز را تعیین  ،کاهش هزینه هایراهبرد

صنایع غذایی نفر کارکن و باالتر(  51) بزرگمتوسط و های از کارگاه ساده گیری تصادفیو نمونه

های رستهبندی نسخه چهارم تهیه شده است. در این تقسیم 5ISICبندیتقسیم بنابرو آشامیدنی 

مورد هستند  99ها که اند. قسمتمورد هستند، با حروف نشان داده شده 15ها( که )بخش جدول

مورد  158ها که مورد هستند به صورت سه رقمی و طبقه 119ها که به صورت دو رقمی، گروه

 دیبناند. استفاده از حروف برای سطح بخش در طبقهباشند به صورت چهار رقمی تهیه شدهمی

ISIC  سه رقمی( و  )دو رقمی(، گروه عددی در سطح قسمت طور کاملبهم نظابا استفاده از(

 )چهار رقمی( کامل شده است.  طبقه

ها( )تولید انواع آشامیدنی 55های غذایی( و )تولید فراورده 51های کدهای چهار رقمی  بخش

های با اندازه برای کارگاهکارگاه  81به حجم ای تصادفی شده و نمونه گزینشبرای این پژوهش 

الزم به شده است.  گزینش 5181بندی مرکز آمار ایران( در سال )طبق تقسیم متوسط و بزرگ

نفر کارکن و باالتر در کشور وجود  51کارگاه با  51111مجموع  در 5198ذکر است در سال 

نفر بوده است. از این  5118215 در مجموعها داشته است که تعداد افراد شاغل در این کارگاه

ها( در فعالیت صنایع غذایی و درصد کل گارگاه 59کارگاه ) 1212تعداد کارگاه در مجموع 

درصد کل  1/51) اندنفر در آنها شاغل بوده 585191اند که آشامیدنی مشغول فعالیت بوده

  .1اشتغال(

بر عملکرد سازمانی از طریق  (، به بررسی اثر استراتژی تمایز پورتر5199نیا و همکاران )رحیم

ی های این بررسهای موادغذایی آستان قدس رضوی پرداختند. یافتهبندی کاالها در شرکتبسته

                                                                 
1 International Standard Industrial Classification (ISIC) 

 . 5185های آماری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار و اطالعات راهبردی، گزیده 1
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کرد تمایز و عمل راهبردبندی در رابطه بین گری متغیر بستهنقش واسطهنشدن تایید  گویای

مایز و ت راهبردرابطه بین  بندیهایی از جمله طراحی و رنگ بستهسازمانی بود. درحالی که مولفه

(، به بررسی 5198مهرانی و همکاران )ند. کنمیگری مولفه فروش از عملکرد سازمانی را واسطه

تاثیر مدیریت هزینه و تمایز محصول بر عملکرد مالی بلندمدت پرداختند. نتایج این پژوهش نشان 

ت به تر نسبیمت تمام شده پایینق بااند، مدیریت هزینه را پذیرفته راهبردهایی که شرکت ،داد

هایی که سهم خود را در بازار افزایش دهند. از سوی دیگر شرکت توانستخود خواهند  رقیبان

فراهم کردن محصوالتی که کیفیت منحصر به فردی  باگیرند، تمایز محصول را به کار می راهبرد

تبیین با عنوان  پژوهشی(، در 5185پور و همکاران )حاجیاند. یافتهداشته به مزیت رقابتی دست 

 اهبردرهای بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار تاثیر ابعاد مختلف بازار و قابلیت -محصول راهبرد

ررسی را ب های بازاریابیبازار بر قابلیت-بازار شامل رهبری هزینه، تمایز و قلمرو محصول -محصول

 بازار بر -های رهبری هزینه، تمایز و قلمرو محصولراهبرد، ادبررسی آنان نشان دنتایج ند. کرد

داری دارند. همچنین، رابطه های معماری و تخصصی شده بازاریابی تاثیر مثبت و معنیقابلیت

شافعی  .دار استو معنی تهای معماری و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار مثببین قابلیت

های مدیریتی و رابطه آنها با های حضور در بازار از نگرشراهبردبررسی تاثیرپذیری (، با 5185)

های تولیدی صنعتی به تعیین ارتباط میان نوع های بازاریابی در شرکتالگوی سنجه گزینش

 های ارزیابی بازار مورد استفاده توسط آنها پرداخته است. نتایج اینبازاریابی و مدل سنجه راهبرد

بازار و روش سنجش عملکرد بازاریابی  راهبردمعنادار میان نوع وجود رابطه  پژوهش گویای

 باشد. های صنعتی میشرکت

ها و تمایز محصوالت وجود دارد. بادل میان کاهش هزینهتاند که نشان داده هاپژوهشاز  گروهی

دنبال ها و هم به هایی که هم به دنبال کاهش هزینهکه بنگاه داد(، نشان 5891برای نمونه، هال )

( به یک 5891اند. فیلیپس، چنگ و  بازل )تمایز محصوالت بودند، در صنعت خود سودآورتر بوده

(، نشان دادند که 5891دست یافتند. دیس و داویس )نادار بین تمایز و سهم از بازار رابطه مع

ایت ند. وادهکرخود بهتر عمل  کنند نسبت به رقیباناستفاده می راهبردهایی که از هر دو بنگاه

(، یک چارچوب نظری 5881دهد. بیستر و پتراکیس )نتایج هال ارائه می همانند(، نتایجی 5891)

ابند، یها با جایگزینی محصوالت ارتباط میکاهش هزینه برایها را مبنی بر این که چگونه مشوق

ه بررسی ارتباط با عنوان تمایز و عملکرد سازمانی ب پژوهشی(، در 1151ابوالیقاه ) کردند.ارائه 

دست ردن پرداخته است. نتایج بهصنعتی ا شرکت 11تمایز و عملکرد سازمانی  راهبردحاکم بین 
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تمایز بر عملکرد سازمانی تعدادی از این  راهبردبررسی وی بیانگر عدم تاثیر معنادار آمده از 

ازار رقابت، سهم از بباشد. عمر فرآیند، پیچیدگی فرآیند، مرحله چرخه تولید، ماهیت ها میشرکت

کاهش هزینه یا تمایز محصوالت  راهبرد گزینشموثر بالقوه بر  هایعاملتولیدی های ویژگیو 

موجود در راستای کسب  راهبردهای گزینشبر  موثر هایعاملعیین ت این پژوهش،هدف . بودند

 مختلف تالش هایاز آنجا که شرکت. استهای فعال صنایع غذایی ایران مزیت رقابتی در شرکت

های مختلف به مزیت رقابتی و سودآوری دست یابند، بررسی راهبرد گزینشکنند تا با می

 کشوردر  زمینه، پژوهشیاهمیت است و در این  دارایآنها  راهبرد گزینشموثر بر  هایعامل

 .شودهای دیگر مشخص میپژوهشو تفاوت آن با  این پژوهشانجام نشده است. از این رو ضرورت 

 روش تحقيق
مدیران واحدهای تولیدی و مصاحبه از  تکمیل پرسشنامه با پژوهش،های مورد نیاز این داده

ا گردآوری شده است. ب گیری تصادفی سادهنمونهروش با استفاده از  صنایع غذایی و آشامیدنی

( و استفاده از روش کوکران حجم 5198کارگاه در سال  51111) توجه به حجم جامعه مورد نظر

واحد تولیدی  81مصاحبه و تکمیل پرسشنامه اطالعات  انجام شد و بامشخص کارگاه  81نمونه 

پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول اطالعات فردی  .و تحلیل شد آوریگرد

آنها  شگزینمورد  راهبردو  ، شرایط بازاراه تولیدیتولیدکنندگان و در بخش دوم اطالعاتی از بنگ

ندگان تولیدکن راهبردبرای کسب مزیت رقابتی در بازار مورد پرسش واقع شده است. در این بخش 

بر  ها، تمایز محصوالت، تمرکزهزینه )رهبری( کاهش راهبردکسب مزیت رقابتی شامل  برای

خاص مطرح شده است و در ادامه تعداد  راهبردتولید بدون  هزینه و تمایز متمرکز در قبال

-د، بازاری که نهادهشوکارکنان واحد تولیدی، نوع بازاری که محصول تولید شده در آن عرضه می

)معرفی، رشد، بلوغ، افول(،  د، چرخه عمر محصولشوهای مورد نیاز برای تولید از آنجا تامین می

. مورد سوال قرار گرفت بودن، ( معتبر در سطح بازار)برند نام تجاری دارای تنوع محصول تولیدی و

 اناستادطرح شده در آن با نظرسنجی از کارشناسان و  هایپرسشروایی و پایایی پرسشنامه و 

 مرتبط و انجام آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.  

انتخابی توسط مدیران  راهبردموثر بر نوع  هایعاملبرای تحلیل  5از مدل رگرسیون چند گانه

واحدهای تولیدی بهره گرفته شده است. مدل رگرسیون الجیت چندگانه، تعمیم مدل رگرسیون 

)دوحالتی( است که در آن متغیر وابسته بیش از دو حالت به خود گرفته و ترتیب  الجیت ساده

                                                                 
5 Multinomial Logit 
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حالت متمایز را  1متغیر وابسته  پژوهش،های انتخابی وجود ندارد. در این خاصی نیز بین گزینه

بر هزینه، تمرکز  راهبردتمایز محصول،  راهبردرهبری هزینه،  راهبردگیرد که شامل به خود می

 است. راهبردنداشتن تمایز متمرکز و  راهبرد

شود گذاری میشماره jتا  5از شماره  هاپیامد عددی باشد، طبقه jمتغیر وابسته با  yچنانچه 

)Prاما فرض بر آن است که ترتیبی بین آنها حاکم نیست. چنانچه  | )y m x  احتمال مشاهده

 . 5خواهد بود (5به صورت رابطه ) yمشخص باشد، مدل احتمال برای  xبا توجه به  mپیامد 

(5) 
1

exp( )
Pr( | )

exp( )

i m
i i J

i jj

x
y m x

x






 


 

در این  .نوشت نیز 1یا مدل الجیت چندگانه را به شکل مدلی با نسبت برتری 1MNLMمی توان 

|مشخص که با  xبا توجه به  nپیامد  برابردر  mحالت نسبت برتری پیامد  ( )m n ix  نشان داده

 است. (1رابطه ) شود، به صورتمی

(1)  |

Pr( | ) exp( )
( ) exp( )

Pr( | ) exp( )

i i i m
m n i i m n

i i i n

y m x x
x x

y n x x


 




    


 

 شود:تبدیل می (1رابطه )با گرفتن لگاریتم از از این رابطه مدل الجیت چندگانه به 

(1) |ln ( ) x ( )m n i i m nx      

)تفاوت بین  )m n  شود که اثر نامیده می 1مغایرتx  را روی الجیت پیامدm  پیامد  برابردر

n محاسبه کرد. (1صورت رابطه )توان اثرات جزئی را به می در این مدلدهد. نشان می 

(1) |ln ( ) x( )m n i m n m n
km kn

k k k k

x x x

x x x x

   
 

     
    

   
 

که تفسیر آن نیز به این شکل است که به ازای یک واحد تغییر در 
k

x  انتظار بر آن است که

kmبه اندازه  هایعامل دیگربا ثابت بودن  nپیامد  برابردر  mالجیت پیامد  kn   واحد تغییر

کند. چنانچه برای شناسایی مدل فرض کنیم 
1 0 :است، خواهیم داشت 

(1) |1 1ln ( ) x ( ) xm i i m i mx       

اثر تغییر در  kmاز این رو  
k

x  روی الجیت پیامدm  است.  5در مقایسه با پیامد 

                                                                 
5 Scott Long, J. (1997) 

1 Multinomial Logit Model 

1 Odds model  
1
Contrast  
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توان برآوردهای مربوط به پارامترهای مجهول مدل گیری از روش حداکثر درستنمایی میبا بهره

 را صورت داد.  داریم:

(1) 2

1 1
1

exp( )
( ,....., | , )

exp( )i

N J
i m

J i J
i m y m i Jj

x
L y X p

x


 

  


  


 

را با  توان آنآید که میدست میهگرفتن لگاریم از این عبارت، معادله لگاریتم درستنمایی ببا 

افزار ها از نرممدل برای برآورد ها، حداکثر کرد.محاسبه مقادیر  برایهای عددی روش

STATA12  .مهمی که در مدل الجیت چندگانه باید مورد  هاییکی از فرضیهاستفاده شده است

 ( است. در مدلIIAهای نامربوط)ار گیرد تحت عنوان استقالل گزینهآزمون قر

(2)  
Pr( | )

exp( )
Pr( | )

i i
i m n

i i

y m x
x

y n x
 


 


 

ارد. های ممکن ارتباط ندپیامدها یا حالت دیگرهای برتری به این فرض به این معناست که نسبت

. مانده اثر گذار نیستپیامدها روی نسبت برتری پیامدهای باقیبه عبارت دیگر، اضافه یا حذف 

( آزمون نوع هاسمن را 5891دو آزمون وجود دارد. هاسمن و مک فادن) IIAبرای بررسی فرضیه 

( آزمون تقریبی نسبت درستنمایی را پیشنهاد 5821پیشنهاد کرده و مک فادن، تای و ترین)

)آماره هاسمن(  H( بهبود پیدا کرد. مقادیر معنادار 5891کردند که توسط اسمال و سیائو)

 شده است. نقض  IIAدهنده آن است که فرض نشان

 نتايج و بحث
 ت:، متغیرهای مستقل تحقیق شامل موارد زیر اسدر این پژوهش در مدل الجیت چندگانه

Exp  مدیر واحد تولیدی،  تجربهEdu  ،سطح تحصیالت مدیرInp هانوع بازار تامین کننده نهاده 

، 5کد محصول)معرفیدوره عمر   Cycl،(1، رقابتی کد 1، رقابت انحصاری کد 5)انحصاری کد 

وضعیت  Mar، برند معتبر Bra، تنوع محصول تولیدی Div(، 1کد ، افول1کد  ، بلوغ1کد رشد

، رقابت انحصاری 5)انحصاری یا انحصار چندجانبه کد بازار محصول از لحاظ رقابت و نمونه خارجی

بندی پنج گروه طبقهگونه که اشاره شد متغیر وابسته نیز در باشند. همانمی (1، رقابتی کد1کد 

تمرکز بر  راهبرد(، 1)کد تمایز محصول راهبرد(، 5)کد کاهش هزینه راهبردشده است که شامل 

 دست آمدهبه( می باشد. نتایج 1)کد  راهبرد( و نداشتن 1)کد تمایز متمرکز راهبرد(، 1)کد هزینه

 باشد. می (5)د تولیدی به شکل جدول واح 81ای از از بررسی متغیر و ابسته در نمونه
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 های ممکن آن( توصيف متغير وابسته و فراوانی حالت1جدول )
 راهبردنداشتن 

NOST 

 تمایز متمرکز
TDIFF 

 تمرکز بر هزینه
TCOST 

 تمایز محصول
DIFF 

 رهبری هزینه
COST 

 راهبردنوع 
 

 کد متغیر وابسته

 فراوانی
 درصد

1 

51 

5122 

1 

51 

5128 

1 

11 

1121 

1 

19 

1829 

5 

52 

5925 

 های تحقیق: یافتهمنبع

 ت آمدهدسبهتمامی نتایج در نظر گرفته شود،  راهبردها نداشتن چنانچه گروه پایه در این تحلیل

الجیت چند  های رگرسیونبرازش مدل دست آمده ازبهنتایج با گروه پایه مقایسه خواهد شد. 

 است.( 1الی )( 1گانه به شرح جدول )

 رهبری هزينه راهبرد گزينشاثر متغيرهای مستقل روی احتمال  (2)جدول 
P>|Z| Z متغیر وابسته متغیرهای مستقل ضریب انحراف استاندارد 

 تجربه مدیر 90/1 010/1 10/0 194/1

COST 
 )رهبری هزینه(

 تحصیالت مدیر 04/1 081/1 90/0 08/1

 بازار نهاده ها -80/1 -918/1 -84/0 14/1

 دوره عمر محصول 0/0 40/0 84/1 08/1
 تنوع محصول 44/1 401/1 19/0 00/1
 برند 98/1 08/0 00/1 11/1
 بازار محصول 4/0 80/1 80/0 18/1
10/1 84/9 01/0 0/00  Constant )ثابت( 

 های تحقیق: یافتهنبعم

 Inp هاییبر( و ض%1)در سطح معناداری  یا تجربه مدیر Expمعناداری ضریب (، 1در جدول )

درصد  51در سطح معناداری یعنی رقابت در بازار محصول  Marها و یعنی رقابت در بازار نهاده

 بریره راهبرد گزینشبا افزایش تجربه مدیریت واحد تولیدی، احتمال : الف( آن است که گویای

احد و یهانهادهبا افزایش رقابت در بازار یابد. ب( افزایش می راهبردنداشتن هزینه در مقایسه با 

با ( ج یابد.کاهش می راهبردرهبری هزینه در مقایسه با نداشتن  راهبرد گزینشتولیدی، احتمال 

 اهبردررهبری هزینه در مقایسه با نداشتن  راهبرد گزینشافزایش رقابت در بازار محصول، احتمال 

  یابد. افزایش می

یا تنوع محصول و ضریب  Divیا تحصیالت مدیر، ضریب  Edu(، معناداری ضریب 1جدول )در 

Bra و ضریب  %1)برند( در سطح معناداری  یا نام تجاریMar  یا رقابت در بازار محصول در سطح

آن است که: الف( با افزایش تحصیالت مدیریت واحد تولیدی، احتمال  گویایدرصد  51معناداری 

 یابد. ب( با افزایش تنوعافزایش می راهبردداشتن تمایز محصول در مقایسه با ن راهبرد گزینش

فزایش ا راهبردتمایز محصول در مقایسه با نداشتن  راهبرد گزینشتولیدات واحد تولیدی، احتمال 

ایز محصول تم راهبرد گزینش)نام تجاری( بنگاه تولیدی، احتمال  ج( با افزایش اعتبار برند یابد.می
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 زینشگیابد. د( با افزایش رقابت در بازار محصول، احتمال ایش میافز راهبرددر مقایسه با نداشتن 

 یابد. افزایش می راهبردتمایز محصول در مقایسه با نداشتن  راهبرد

 تمايز راهبرد گزينشاثر متغيرهای مستقل روی احتمال  (3)جدول 
 |Z P>|Z انحراف استاندارد ضریب متغیرهای مستقل متغیر وابسته

Diff 
 محصول()تمایز 

 00/1 00/0 004/1 04/1 تجربه مدیر

 10/1 94/0 008/1 88/1 تحصیالت مدیر
 41/1 -41/1 009/1 -00/1 بازار نهاده ها

 0/1 18/0 011/1 08/1 دوره عمر محصول

 114/1 4/0 99/1 49/0 تنوع محصول

 19/1 18/0 90/1 88/1 برند
 18/1 84/0 98/1 14/1 بازار محصول

 Constant )4/1 14/1 9/0 11/0 )ثابت 

 های تحقیق: یافتهنبعم

درصد و ضریب متغیرهای  4یا نام تجاری در سطح  Bra معنادار بودن ضریب متغیر( 1در جدول )

Exp  ،یا تجربه مدیرCycl  یا چرخه عمر محصول وMar 01سطح معناداری  یا نوع بازار محصول در 
 زینشگ)نام تجاری( بنگاه تولیدی، احتمال  افزایش اعتبار برند باآن است که: الف(  گویای ،درصد

 با افزایش تجربه مدیریتیابد. ب( کاهش می راهبردتمرکز بر هزینه در مقایسه با نداشتن  راهبرد

با  ج(ابد. یافزایش می راهبردتمرکز بر هزینه در مقایسه با نداشتن  راهبرد گزینشواحد تولیدی، احتمال 
 راهبردتمرکز بر هزینه در مقایسه با نداشتن  راهبرد گزینشعمر محصول، احتمال  افزایش دوره

یعنی محصوالتی که در مراحل پایانی چرخه عمر محصول هستند، با احتمال  یابد.افزایش می

د( با افزایش رقابت در بازار محصول، احتمال  کنند.می گزینشتمرکز بر هزینه را  راهبردبیشتری 

 یابد. افزایش می راهبردتمرکز بر هزینه در مقایسه با نداشتن  راهبرد گزینش
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 تمرکز بر هزينه راهبرد گزينشاثر متغيرهای مستقل روی احتمال  (4)جدول 
 |Z P>|Z انحراف استاندارد ضریب متغیرهای مستقل متغیر وابسته

TCOST 
 )تمرکز بر هزینه(

 18/1 80/0 001/1 00/1 تجربه مدیر
 01/1 00/0 080/1 01/1 تحصیالت مدیر

 00/1 -00/0 00/0 -10/0 بازار نهاده ها
 11/1 40/0 0/0 14/0 دوره عمر محصول

 04/1 0/0 111/1 8/1 تنوع محصول
 10/1 -1/0 89/1 -40/0 برند

 14/1 44/0 104/1 0/0 بازار محصول
 Constant )10/1 80/0 4/0 8/1 )ثابت 

 های تحقیق: یافتهمنبع

( 1)تمایز متمرکز در جدول  راهبرد گزینشروی  پژوهشدر ادامه نتایج تاثیر متغیرهای مستقل 

 گزارش شده است.  
 تمرکز متمايز راهبرد گزينشاثر متغيرهای مستقل روی احتمال  (5)جدول 

 

 متغیر وابسته
 ضریب متغیرهای مستقل

انحراف 

 استاندارد
Z P>|Z| 

TDIFF 
 )تمایز متمرکز(

 01/1 04/0 84/1 0/0 مدیرتجربه 
 11/1 40/0 094/1 08/1 تحصیالت مدیر

 00/1 10/0 000/1 01/1 بازار نهاده ها
 08/1 -90/0 41/1 -84/1 دوره عمر محصول

 11/1 40/0 4/1 80/0 تنوع محصول
 00/1 11/0 048/1 00/1 برند

 10/1 1/0 40/1 0/0 بازار محصول
 Constant )00/1 1/0 44/0 0/9 )ثابت 

 های تحقیقیافته منبع:

 1یا بازار محصول در سطح معناداری  Marآن است که ضریب متغیر  گویای( 1نتایج جدول )

درصد  51)تنوع محصول( در سطح  Div)تحصیالت مدیر( و  Eduدرصد و ضریب متغیرهای 

 زینشگ: الف( با افزایش تحصیالت مدیر واحد تولیدی، احتمال دهدنشان میمعنادار شده است که 

یابد. ب( با افزایش تنوع محصول، افزایش می راهبردتمایز متمرکز در مقایسه با نداشتن  راهبرد

یش یابد. ج( با افزاافزایش می راهبردتمایز متمرکز در مقایسه با نداشتن  راهبرد گزینشاحتمال 

فزایش ا راهبردتمایز متمرکز در مقایسه با نداشتن  راهبرد گزینشرقابت در بازار محصول، احتمال 

 یابد.می

 باشد.( می1) به شرح جدول STATA12های مربوط به انجام آزمون در نرم افزار آماره

 های آزمون( آماره6جدول )
 Log likelihood Number of obs LR(chi2) Pseudo R2 آزمون

 111/1 11 81 11/551 آماره

 های تحقیقیافته منبع:
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است هنگامی چهار آزمون اول مربوط به  .گزارش شده است( 2در جدول ) IIAپنج آزمون نتایج 

با برآورد  NOSTپنجمین آزمون در ردیف و که یکی از چهار طبقه غیرمرجع کنار گذاشته شده 

 مانده به عنوان طبقه مرجع محاسبه شده است. مجدد مدل با استفاده از بزرگترین طبقه باقی
 

 نتايج آزمون استقالل گزينه های نامربوط (7جدول )

 های تحقیقیافته منبع:

کنند، اما نتایج بسته به را رد نمی IIAمبنی بر وجود  Hها فرضیه اگر چه هیچ کدام از آزمون

های آزمون نیز منفی شده است که دارد. برخی از آمارهاینکه کدام طبقه مرجع باشد، تفاوت 

گیرند ( به این امکان اشاره کرده و نتیجه می5891موضوعی عادی است و هاسمن و مک فادن)

 نقض نشده است.  IIAآن است که  گویایکه نتایج منفی 

 هابندی و پيشنهادجمع
کسب مزیت رقابتی یعنی کاهش هزینه،  راهبردنوع  گزینشموثر بر  هایعاملدر این پژوهش 

 اهبردرنداشتن در مقایسه با گروه پایه یعنی تمایز متمرکز  و تمرکز بر هزینهتمایز محصول، 

و  51های )کدهای چهار رقمی در بخش مدیران واحدهای تولیدی صنایع غذاییبرخی توسط 

 آن است که: گویایتحقیق در کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  (55

 راهبردالف( رقابت در بازار محصول باعث شده است مدیران واحدهای تولیدی صنایع غذایی 

 نشگزیرهبری هزینه، تمایز محصول، تمرکز بر هزینه و تمایز متمرکز را مشی(های چهارگانه )خط

جربه و ت ،معتبر نام تجاریاندازه بنگاه،  مانندهایی عاملانتخابی بستگی به  راهبردکنند. نوع 

 نشگزیاحتمال  معتبر تجاری هاینام در . به عنوان نمونهداشته استآن  مانندو  تحصیالت مدیر

کاهش هزینه و یا تمرکز  راهبرد گزینشاحتمال مدیران با تجربه  مورد درتمایز محصول و  راهبرد

 افزایش یافته است. بر هزینه

های تمرکز بر هزینه و راهبرد گزینشب( با افزایش تجربه مدیران واحدهای تولیدی احتمال 

ها به کنند با کاهش هزینهرهبری هزینه افزایش یافته است. از این رو مدیران با تجربه تالش می

 مزیت رقابتی دست یابند.

Omitted Chi2 df P>chi2 evidence 

Cost 1/2 9 911/1 تایید فرضیه صفر 

Diff 1/9 9 981/1 تایید فرضیه صفر 

Tcost 9/1 9 215/1 تایید فرضیه صفر 

Tdiff 1/2- 2 - تایید فرضیه صفر 

Nost 8/1 9 211/1 تایید فرضیه صفر 



 4797/ 2/ شماره 9اقتصاد کشاورزی/ جلد    67

 

 

تمایز محصول و تمایز  راهبرد گزینشج( با افزایش تحصیالت مدیران واحدهای تولیدی، احتمال 

متمرکز افزایش یافته است. از آنجا که تمایز مستلزم نوآوری در ارائه محصول یا خدمات آن است، 

تواند احتمال تمایز و از این رو احتمال نوآوری را در بازارهای رقابتی افزایش تحصیالت مدیران می

تواند مزیت رقابتی پایداری می کنندهمصرف گزینشفراهم آورد. این موضوع ضمن افزایش دامنه 

 برای واحدهای تولیدی به ارمغان داشته باشد. 

تمرکز بر هزینه کاهش یافته و برعکس  راهبرد گزینشمعتبر احتمال تجاری های نامد( در 

عتبر م تجاری هایافزایش یافته است. بدین معنا که نامتمایز محصوالت  راهبرد گزینشاحتمال 

محصوالت تولیدی خود به دنبال سهم بیشتری از بازار بوده و خود را محدود با افزایش تنوع در 

 کنند.به بازارهای کوچک و محلی با چشم انداز کاهش هزینه نمی

 راهبرد گزینشهای مورد نیاز واحد تولیدی باعث شده است احتمال ه( رقابت در بازار نهاده

 رهبری هزینه کاهش یابد.

دی ی تولیاتمرکز بر هزینه توسط واحده راهبرد گزینشصوالت احتمال ( با افزایش دوره عمر محو

به عبارت دیگر هر چه به دوره افول عمر محصوالت یک واحد تولیدی نزدیک  افزایش یافته است.

تمرکز بر  راهبرد گزینششویم، با کاهش فروش و کاهش درآمدهای واحد تولیدی، احتمال می

 هزینه افزیش یافته است. 

کاربردی زیر در راستای کسب مزیت رقابتی توسط  ا توجه به نتایج مطالعه پیشنهادهایرو باز این 

 د.شوارائه میهای تولیدی بنگاه

های رهبری هزینه، تمایز، تمرکز بر هزینه و تمایز متمرکز جزو راهبرداگر چه هر کدام از  .5

 ها با توجه بهبنگاهآید که های کسب مزیت رقابتی در واحدهای تولیدی به شمار میراهبرد

ها کنند، اما با افزایش رقابت بنگاهمی گزینششرایط اقتصادی و محیطی خود یکی از آنها را 

و رسیدن محصول به دوران بلوغ تداوم مزیت رقابتی مستلزم نوآوری در ارائه محصول و اتخاذ 

الزم برای دستیابی های فعال، ابزارهای د بنگاهشوتمایز است. از این رو پیشنهاد می راهبرد

 همخوانبه تمایز در محصول یا خدمات را بررسی کرده و در زمینه ارائه محصولی متمایز و 

  کنند.های بازار تالش خواسته اب

ار انتظدهد و از این رو تمایز را افزایش می راهبرد گزینشافزایش تحصیالت مدیران احتمال  .1

تحصیالت باالتر دانشگاهی باشند، بتوانند در  رود چنانچه مدیران واحدهای تولیدی دارایمی

پیشگام باشند. های جدید و خالقانه برای تمایز محصوالت دیدگاهارائه ارائه و استفاده از 
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تمال تواند احهای مدیریتی شرکت نیز مین با تحصیالت عالی در بخشاستفاده از متخصصا

 تمایز و کسب مزیت رقابتی توسط شرکت  را افزایش دهد. راهبرد گزینش

اند توبا حمایت دولت می، هامعتبر توسط شرکت تجاری هاینامتالش برای ایجاد و حمایت از  .1

در زمینه ایجاد و  شودباعث افزایش نوآوری و تمایز محصوالت شود. از این رو پیشنهاد می

صنایع غذایی و آشامیدنی تالش الزم صورت  معتبر داخلی در عرصه تجاری هاینامتوسعه 

معتبر در عرصه داخلی و خارجی مستلزم تدارک مقدمات  تجاری هاینامایجاد و توسعه  گیرد.

رکت، ش گیرانبهره دیگربرای مشتریان و  ویژهبههای اجتماعی زیادی از جمله ایفای مسئولیت

ور با غذایی کشدر صنایع ویژه به تحقیق و توسعه، نوآوری و تالش و پیگیری مداوم است که

 های نسبی زیاد، قابلیت تحقق دارد. توجه به وجود برتری
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