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شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری  کسب 
بلوچستان با و کارهای خوشه صنعتی  شیالت استان سیستان و 

 ای استفاده از فرآیند تحلیل شبکه
 
 

 چكيده

خوشه سازي صنعتي امروزه تقريبا در کليه کشورهاي جهان انجام مي گردد. در  
ايران نيز گرايش به بحث خوشه هاي صنعتي در محافل علمي و تصميم گيري و نيز 

مهمترين بحث خوشه بندي و هاي توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.  برنامه
، نشان در حقيقت رقابت پذيري .سياستهاي خوشه محور ايجاد ضرورت رقابتي است

درتحقيق حاضر به مروري بر ادبيات موضوع خوشه و  .است خوشه موفقيت دهنده
پذيري در خوشه  ارزيابي رقابتهاي  صنعتي و مدلهاي  رقابت پذيري در خوشه

پرداخته شده است. همچنين در ادامه خوشه صنعتي شيالت چابهار در چارچوب 
 صنعتي به کارهاي  و عوامل آن که براي ارزيابي رقابت پذيري در خوشه GEMمدل 

رود، معرفي شده است. براي شناسايي عوامل موثر بر رقابت پذيري در خوشه  مي
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تفاده شده است. با توجه به تعداد زياد اين صنعتي شيالت چابهار از اين مدل اس
عوامل، با استفاده از پرسشنامه ارجحيت و توزيع آن بين خبرگان و کارشناسان حوزه 
خوشه صنايع شيالتي چابهار، عوامل موثر را شناسايي نموده و چون بعضي از عوامل 

اي  تحليل شبکهبا استفاده از تکنيک فرايند ، بدست آمده با يکديگر وابستگي داشتند
به بررسي اهميت نسبي اين عوامل پرداخته شده و با کمک نرم افزار 

SuperDecisions  اولويت بندي اين عوامل انجام شد. در پايان با توجه به نتايج به
دست آمده، استراتژي هايي در جهت افزايش رقابت پذيري در خوشه صنايع شيالتي 

 چابهار  پيشنهاد شده است.
 فرايند تحليل شبکه ايـ رقابت پذيري ـ خوشه صنعتي  يدي:واژگان کل

 مقدمه

هاي  تيفعال ازاي  مالحظه قابل بخش ايدن يکشورها اکثر در نکهيا به توجهبا 
 ريتداب باها  دولت، شود مي انجام متوسط و کوچکهاي  شرکت توسط ياقتصاد
 يريپذ رقابت تا نديآ يبرمها  شرکت نيا از يمنطق تيحما فکر به همواره يمختلف

 دست به را ايدن يرقابت يبازارها در رقابت توان که ببرند باالاي  گونه به را آنها
 ايدن يکشورها اکثر در شده انجام مطالعات بر بنا که ييها روش از يکي. آورند
 يبرجا خود از متوسط و کوچکهاي  شرکت يرقابت توان شيافزا در يموفق تجربه

آلفرد .است بوده يصنعتهاي  خوشه قالب درها  شرکت نيا يساز خوشه گذاشته،
تخصصي  صنايعاز تراکم و انباشت اصول اقتصاد  ( درکتاب0981مارشال)

 بهره مروزها []. صنعتي يادکرده استهاي  محلي به عنوان خوشههاي  حوزهدر
 رويکردهاي ترين موفق و مهمترين از يکي عنوان به صنعتي هاي خوشه از گيري
 گزارانـ  سياست از بسياري نظر مد که است شده شناخته اي منطقه و صنعتي توسعه

تعاريف متفاوت  اينجادر  .است گرفته قرار توسعه حال در و يافته توسعه کشورهاي
ارائه شده براي خوشه توسط محققين متفاوت را ارائه و سپس به يک تعريف 

 تمرکز به صنعتي هخوشبراي اهداف اين تحقيق دست خواهيم يافت.  عملياتي
 داشتن بر عالوه که شود مي گفته متوسطي و کوچک هاي بنگاه بخشي و جغرافيايي
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 منطقه آن در خود تامين زنجيره تکميل دنبال به مشترك هاي تهديد و فرصت
 منطقهگروهي از شرکتهاي داراي پيوندهاي عمودي قوي و مستقر در يک . ]4[دباشن

. تعريف دوم و جديدتر ]01[دکه از لحاظ جغرافيايي لزوماً به يکديگر نزديک نيستن
خوشه عبارت است از تمرکز جغرافيايي نهادها و شرکتهاي مرتبط با يکديگر  پورتر:

به تمرکز مکاني فعاليتهاي ، ترين مفهوم ر عامدخوشه . ]6[در يک حوزه خاص
اين ها  آنچه سبب مي شود که خوشه. اقتصادي در زمينه اي خاص اشاره مي کند

فرصت هاي مربوط به کارايي جمعي ، اران قرار گيرندزچنين مورد توجه سياست گ
پائين بودن هزينه هاي معامالتي و اقدام ، است که از صرفه هاي اقتصادي بيروني

به اين ترتيب صرفاً تجمع مکاني شرکتهايي که ارتباط با . جمعي سرچشمه مي گيرد
اين تعامالت و اثرات . نمي تواند کارايي جمعي را افزايش دهد، ارنديکديگر ند

 بنابراين خوشه مجموعه اي نسبتاً بزرگ از بنگاه. بيروني است که مورد توجه است

پيشينه تخصصي  ؛که در محدوده مکاني خاصي قرار دارند، هاي اقتصادي است
چشم گير ها  بنگاهتجارت بين بنگاهي و تخصص ، و در آن )خوشه( ؛مشخص دارند

چنين تمرکزي . را خوشه گويندها  جغرافيايي بنگاه تمرکز رکز بخشي ومت. ]1[تاس
وجود خوشه همچنين . ي هاي بيروني مي گردديباعث برخورداري از صرفه جو

اران بازارهاي دوردست شده و به ظهور خدمات تخصصي در زباعث جذب کارگ
 مجموعه به صنعتي هاي خوشه. ]8[کندکمک مي  مديريتيمالي و ، زمينه هاي فني

 يک و جغرافيايي منطقه يک در که شود مي اطالق کار و کسب واحدهاي از اي
 و توليد به ديگر هاي فعاليت تکميل و يهمکار با و شده متمرکز صنعتي گرايش

 مشترکي هاي فرصت وها  چالش از و پردازند مي خدمات و کاال تعدادي عرضه
با توجه به نکات گفته شده مي توان تعريف زير را براي يک خوشه  .]4[برخوردارند

هاي تجاري و غيرتجاري  يک خوشه صنعتي مجموعه اي از بنگاه"صنعتي ارائه داد : 
متمرکز در يک مکان جغرافيايي در يک منطقه اقتصادي را شامل مي شود که براي 

رفه هاي اقتصادي توليد يک يا چند محصول نهايي مشابه و مرتبط براي کسب ص
بيروني با يکديگر ارتباطات عمودي و افقي برقرار نموده و ضمن رقابت با يکديگر 

ارتباط دروني اين . در بسياري از موارد همکاري جمعي و اقدامات مشترك دارند
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دانش و فناوري ، ها دسترسي به نهاده تسهيل کننده وها  کاهش دهنده هزينهها  بنگاه
توسعه خوشه به عوامل . " فروش و تأمين نيازهاي مشتري خواهد بودبازارهاي ، توليد

انتقال تکنولوژي، انتقال دانش، توسعه نيروي کار ماهر در صنايع مرتبط، مزاياي 
اقتصاد متراکم و زيربناي اجتماعي بستگي دارد. پورتر توسعه و رشد خوشه را به 

اين عوامل کليدي تمرکز  دهد و بر چگونگي ايجاد رقابت از طريق رقابت نسبت مي
در حال حاضر رقابت پذيري يک موضوع محوري در سطح دنيا  ]01[کرده است.

است و از آن به عنوان وسيله اي جهت دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه 
پايدار ياد مي شود. از جمله مشکالت عمده براي توسعه خوشه هاي صنعتي نبود 

منظور افزايش رقابت پذيري است. رقابت پذيري يک رويکرد مشخص از عوامل به 
در خوشه ترکيبي از تالش ها، هم در سطح شرکت و هم در سطح دولتي مي باشد. 
در اينجا ما مطالعه خود را بر روي شرکت هاي کسب و کار صنايع شيالتي چابهار و 

 نهادهاي دولتي متمرکز مي کنيم.

 چارچوب نظري تحقيق 

متفاوت قابل بررسي هاي  بسيار مهم است و از ديدگاهرقابت پذيري يک مفهوم  
رقابت  اقتصادي،هاي  ( براي بررسي رقابت پذيري بنگاه0896و تعريف است. ارال )

آن ونيز محيط سياسي هاي  برتري هزينه پذيري را تابعي از سلطه وتاثير صنعتي بنگاه،
دهد براي  مي نشان کند در نظر گرفته است و مي اقتصادي که بنگاه در آن فعاليت ـ

بيرون سازماني الزم  بررسي مسايل رقابت پذيري توجه به مسايل درون سازماني و
. پورتر تاثير مشتريان وتامين کنندگان را بررقابت پذيري خاطرنشان کرده ]01[است

است ومعتقد است که مزيت رقابتي يک بنگاه بايستي به عنوان بخشي از يک سيستم 
ط با تامين کنندگان وتوزيع کنندگان وهمچنين مصرف تر ودر ارتبا گسترده

. بررسي رقابت پذيري مناطق جغرافيايي ]10[کنندگان نهايي مورد بررسي قرار گيرد 
و صنعتي از ديگر موضوعاتي است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در 

ه رشد بود، همان زماني که عالقه محققين به بررسي رقابت پذيري بين المللي رو ب
 "تکنولوژي پيشرفته"صنعتي هاي  تعدادي از مناطق محلي اقتصادي به صورت مجتمع
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با همکاري سياست ها  که بارزترين آنها در آمريکا بود، شکل گرفت. اين فعاليت
اي  منطقه، گزاران عمومي و برنامه ريزان شهري که براي رقابت پذيري بين المللي

اي  تاثير عمده، .  بررسي رقابت پذيري مناطق]08[است کردند همراه بوده  مي فعاليت
که در کنار هم و با استفاده از امکانات مورد نياز ، در مکان يابي و ايجاد صنايع

عمده در تعيين هاي  نمايند، دارد.شاخص مي مشترك براي خود مزيت رقابتي ايجاد
دربرگيرنده  رقابت پذيري در سطح منطقه شامل ساختار اقتصادي منطقه )که خود

درآمد منطقه، ميزان سرمايه گذاري داخلي و خارجي در منطقه، هاي  شاخص
و امتيازات منطقه و ها  نيروي انساني، موهبت، باشد( مي وري صادرات کاال و بهره

  همکاري  و هم  رقابت  همها  . خوشه]11[حاکم بر منطقه ذکر شده استهاي  سياست
  کنند. بدون مي  رقابت  مشتريان و حفظ  جلب  براي  شدت  کنند. رقبا به مي را تبليغ
آنها  وجود ميان  با اين موفقيتي براي يک خوشه قابل تصور نيست. ، جدي  رقابت

  برگيرنده در  همکاري   و اين  است  قائم صورت  بيشتر به  نيز وجود دارد که  همکاري
  تواند همزيستي مي  رقابت . است خوشه  درون  مرتبط و مؤسسات  صنايع در  شرکتهايي

  متفاوت  بازيگران  دارد و در ميان  ابعاد گوناگون  زيرا که باشد  همکاري  از طريق
هاي  . در درون خوشه يک سري همکاري بين اعضاء و بنگاه]09[پذيرد مي  صورت

خوشه وجود دارد. در داخل خوشه رقابت نيز وجود دارد. اين رقابت مي تواند بين 
ولي نکته مهمي . شه به صورت پيشرفته اي در بازار هاي بين المللي باشداعضاي خو

که وجود دارد اين است که کاهش رقابت بين اعضاء مهمترين هدف توسعه خوشه 
است .ايده کاهش رقابت به معني اطمينان بنگاه هاي براي همکاري بيشترخوشه براي 

فوق در خوشه رقابت برون دستيابي آسان به نهاده هاي تجاري است. تحقق اهداف 
کسب و کار خوشه را براي هاي  خوشه اي را تسهيل مي کند و نيز شرکت

در صورتي که تشکيل  . مي توان گفت]00[هاي بين المللي آماده مي کند رقابت
ملي يا بين ، نتواند ضرورت رقابت را براي خوشه در سطوح منطقه ايها  خوشه

. استخوشه تأمين نگرديده از حمايت هدف تشکيل و ، وردآالمللي به وجود 
 .مهمترين بحث خوشه بندي و سياستهاي خوشه محور ايجاد ضرورت رقابتي است

درکتاب فوايد رقابت براي کشورها برخي از فوايد رقابت را براي ملل متفاوت  رپورت
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عوامل کليدي که وي به آنها اشاره نمود عبارتند از : تأثير رقابت بر . ذکر نمود
وابستگي هاي درون بنگاهي صنايع و  ،ها رشد ادبيات گفتگو ميان بنگاه، مناطق

رشد نوآوري و فناوري که تعامل همگي اين عناصر ، مؤسسات دولتي و نيمه دولتي
 نشان دهندهدر حقيقت از نظر پورتر رقابت پذيري . را نيز از نتايج رقابت مي داند

اصول چهار گانه  براي کشورهافوايد رقابت پورتر در کتاب  .است موفقيت خوشه
کسب مزيت رقابتي را مطرح نمود که به الماس پورتر معروف گشت. اين اصول 

 عبارتند از :
استراتژي بنگاه خود به ساختار و نوع رقابت پذيري آن در  :استراتژي بنگاهماهيت 

شرايط و نهادهاي بازاري و درجه ، کشور مرتبط است و شامل گرايش به رقابت
همچنين شامل مسائل فرهنگي و تاريخي . مي گردد ن بنگاهآپذيري محلي رقابت 

و رفتار با کارگران و دولت ها  که بر چگونگي رفتار بنگاه در تجارت با ساير بنگاه
 . تأثير مي گذارد نيز مي گردد

وضعيت عوامل در دسترس بنگاه و روشي که بنگاه براي  محيط و شرایط نهاده ها:
 .رقابت يا همکاري انتخاب مي کند 

 شرايط تقاضا و طبيعت تقاضاي محلي  محيط و شرایط تقاضا:
وجود صنايع مرتبط وابسته و پشتيبان شامل تأمين کنندگان و  :يبانته و پشتصنايع وابس

اند و از  اي توليدي يکديگر وابستهبه محصوالت واسطه ها  بنگاه. ساير رقباي موفق
ق يهاي ارائه کننده خدمات پشتيبان به اين بنگاهها با مؤسسات تحق طرف ديگر بنگاه
و يا مؤسسات تحقيقاتي در ارتباط هستند. رقابت بسيار مهم ها  و توسعه دانشگاه

اين رقابت شامل رقابت مستقيم براي عرضه کاال نيز مي گردد. اين رقابت  ،است
بنگاه همواره از تکنولوژي هاي برتر ، گردد تا تحت يک فشار دائمي ب ميموج

 مفاهيم گفته شده 0نمودار  .استفاده نموده و فرصتهاي جديد را جستجو نمايد
 ]01[ .را در يک فضاي تصويري بهتر به نمايش مي گذارد )الماس پورتر(

 
 
 



 
 

 ]32[. مدل الماس پورتر  1نمودار 
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هاي کمي بررسي  از طريق مدلها  يزان رقابت خوشهدر رويکردي ديگر م 
هاي  ها، مدل هاي مختلف خوشه آوري اطالعات آماري از شاخه شود. جمع مي

شوند.  پيچيده و محاسبات رياضي به منظور ارزيابي ميزان رقابت خوشه انجام مي
را ارائه نمودند. در  GEMپدمور و گيبسون  براساس مدل دايموند پورتر مدل  کمي 

اين مدل هر عامل را به منظور ارزيابي رقابت خوشه مورد شناسايي و ارزيابي قرار 
دادند. کاربرد مدل در آمريکا، کانادا و استراليا نشان دهنده اثرگذاري مثبت اين ابزار 

بوده است. براساس اين مدل شش ها  تحليل کمي بروي ارزيابي ميزان رقابت خوشه
 .]9[ يين کننده به صورت جفت جفت وجود دارد عامل تع

معرفی کسب وکارهاي خوشه صنعتی شيالت چابهار درچارچوب مدل 
GEM 

هزار کيلو متر  11شهرستان چابهار در کنار ساحل نيلگون درياي عمان با وسعت  
 1شهر ، 1هزار نفر واقع شده است.اين شهرستان داراي  111مربع و جمعيتي بالغ بر 

صيد و صيادي و پرورش ميگو  است وپارچه آبادي  611هستان و حدود د 00بخش،
استان ، نقطه طاليي اقتصاد چابهارو عنوان زير بخشهاي کشاورزي ه درآبهاي آزاد ب
  .استو حتي کشور 

 اساس پایه،

تجاري مهم شهيد بهشتي و شهيد کالنتري با  اسکله 1شهرستان چابهار داراي  
 41که کشتي هاي تا ظرفيت  استميليون تن در سال  1/1ظرفيت تخليه و بارگيري 

هزار  011توانند در اسلکه هاي مذکور پهلوگيري نمايند، اين ظرفيت به  هزار تن مي
و فرودگاه کنارك و پايانه بندر ها  باشد. وجود اين اسکله تن نيز قابل توسعه مي

رس ونيز شبه قاره چابهار موجبات ترانزيت کاال به کشورهاي مجاور و حوزه خليج فا
صنايع پتروشيمي خطوط ، هند را فراهم آورده است .پروژه هاي پااليشگاه نفت

انتقال گاز، کارخانجات سيمان چابهار، مونتاژ ماشين آالت و راهسازي وکاتر پيالر 
سرخس، وسرويس دهي  -همچنين احداث نيروگاه برق اجراي راه آهن چابهار
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قطعات، آذوقه و سوخت به کشتي هاي عبوري از تعميرات ،، مشتمل برارائه خدمات
بزيان و آوجود صنايع غني دريايي و . استقابليتهاي سرمايه گذاري اين شهرستان 

اراضي و اقليم مناسب در سواحل جنوبي براي توسعه فعاليتهاي شيالت و صيادي و 
صنايع مرتبط با شيالت به لحاظ واقع شدن استان در مجاورت آبهاي گرم درياي 

هزار  091عمان و اقيانوس هند بعنوان قابليت محوري و مؤثر استان با پتانسيل حدود 
فروند شناور  1111تعداد ، محل تخليه 6، بندر صيادي 8وجود ، تن صيد انواع ماهي

هاي  از منابع و زيرساخت هزار نفر صياد در منطقه چابهار و کنارك 11صيادي با 
 و تکثير چابهار شهر بالقوه استعدادهاي از باشند.يکي مي مهم خوشه شيالت چابهار

 از هکتار هزار 41 از بيش تاکنون شده انجام مطالعات براساس است. ميگو پرورش

 و آب شرايط .است شده شناخته مناسب ميگو پرورش براي چابهار منطقه اراضي
 اين در سال در پرورش را دوره دو امکان عمان درياي سواحل در مناسب هوايي

 .]0[سازد مي ميسر منطقه

 کسب و کار هاي  شرکت 

هاي توليد کننده که فعاالن اصلي خوشه  خوشه صنعتي شيالت، عالوه بر بنگاه 
کاران فرعي،  کنندگان مواد اوليه، خريداران، پيمان باشند، شامل تامين مي

آالت و قطعات، نهادهاي مختلف  کنندگان ابزار و ماشين صادرکنندگان، تامين
طور مستقيم و غيرمستقيم تسهيل  پشتيبان و خدمات عمومي که توليد در خوشه را به

هاي ديگري از فعاالن مثل  گيرد. در کنار اينها، گروه کنند را نيز دربرمي مي
هاي مختلف خوشه هستند  کننده کسب و کار بخش ها که ترغيب ها، انجمن اتحاديه

باعث تسهيل مشارکت فعاالن و نهادها  ها، مهگيرند. در راستاي اجراي برنا نيز قرار مي
همچنين اين تعامالت موجب ايجاد قوت در روابط ميان  .خواهد شد و تسريع در کار

هاي  . ساختار خوشه به وسيله شرکتگردد فعاالن اصلي و نهادهاي پشتيبان مي
 خوشه صنعتي شيالت چابهار در . ]1[متوسط و بزرگ کامال رقابتي است، کوچک

حد صنعتي فعال وجود دارد که اکثر آنها صنايع وابسته به شيالت از قبيل عمل وا 91
آوري و بسته بندي ماهي وميگو،کنسروسازي ،سرد خانه،يخسازي و پودرماهي 
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کارخانه  01 .شوند هاي سرمايه گذاري نيز محسوب مي باشند که جزء پتانسيل مي
کارخانه پودر  6، ميگوبندي ماهي و  واحد عمل آوري و بسته 06، کنسرو سازي

کارخانه يخ  11، کارخانه قايق و شناور فايبرگالس 1، کارخانه لنج سازي 1، ماهي
 چابهار به حسابهاي  از مزيتواحد سردخانه نگهداري ميگو و ماهي  00سازي و 

      .آيند مي

 بازارها 

افزايش درآمدها و ، کشورهاي در حال توسعه با سه شاخص رشد سريع جمعيت 
ايل به زندگي شهرنشيني بيشترين متقاضي مصرف مواد گوشتي از جمله فرآورده تم

بر اساس . با باال رفتن تقاضا توليد آبزيان نيز افزايش يافته است .هاي آبزي بوده اند
ه از کطور کامل اقدامي است ه فزايش در مصرف به مانند افزايش توليد تقريبا با

هاي  راهچابهار درمسير بزرگترين  .شود مي سوي کشورهاي در حال توسعه دنبال
 است. کليد اتصال شرق آسيا با ساير کشورهاي جهانقرار دارد و کاال  عبوردريايي 

شود.  هاي مهم بازرگاني محسوب مي يکي از قطب به نحوي که منطقه آزاد چابهار
صيد آبزيان  درصد  41تا  41 صيد کل تون ماهيان کشور و درصد 11تا  61بيش از 

شيالت شامل هاي  و فراورده صادرات انواع آبزيان. در اين استان صورت مي پذيرد
نيزبه بازارهاي خاويار، ميگو، انواع کنسرو، انواع ماهي و ساير آبزيان  خاويار، ماهي

 .]0[گيرد مي مختلف داخلي و خارجي صورت
اين مدل شش باشد. براساس  مي GEMمدل تحليلي اين پژوهش مدل سه بعدي  

)منابع و  عامل تعيين کننده به صورت جفت جفت وجود دارد. پايه و اساس
زيرساخت ها(، موسسات اقتصادي )تامين کننده و صنايع وابسته و ساختار سازمان و 

 استراتژي ها(، بازار) بازارهاي محلي و دستيابي به بازارهاي خارجي(
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. مدل تحليلی پژوهش: عوامل موثر بر رقابت پذیري خوشه صنایع شيالت 2نمودار 
 ]11[چابهار 

 سواالت پژوهش

 اين پژوهش عبارتند از :  هاي  متناسب با چارچوب نظري پژوهش سوال 
عوامل کليدي موثر بر موفقيت در رقابت پذيري خوشه صنايع شيالت چابهار  -1

 کدامند؟ 

 ابت پذيري خوشه صنايع شيالت چابهار چگونه است ؟اولويت اين عوامل در رق -2

 روش شناسی پژوهش

باشد.  مي پيمايشي است که از نظر هدف کاربردي ـنوع تحقيق حاضر توصيفي  
که  GEMهمچنين جهت شناسايي زيرمعيارهاي چارچوب اصلي اين تحقيق از مدل 
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است. واحد  استفاده شده، باشد ها مي مدل کمي ارزيابي رقابت پذيري در خوشه
تجزيه و تحليل در اين تحقيق،خبرگان و کارشناسان در زمينه خوشه صنعتي شيالت 

باشند. براي شناسايي اين افراد به سازمان هايي که متولي و مسئول در زمينه   مي چابهار
در اين تحقيق از روش نمونه برداري قضاوتي  . خوشه صنعتي شيالت مراجعه شد

طرح نمونه برداري قضاوتي از نوع  .تفاده شده استجهت تعيين حجم نمونه اس
.  بنابراين با توجه به محدود بودن خبرگان موضوع ]1[باشد مي غيراحتمالي و هدفدار

مورد تحقيق در حوزه خوشه صنعتي شيالت چابهار، پرسشنامه ارجحيت عوامل در 
ي تحقيق پرسشنامه جمع آوري شد که مبنا 41نفر توزيع شده و  14اين تحقيق بين 

قرار گرفته است. در مرحله دوم پس از ارجحيت بندي  زيرمعيارها، پرسشنامه 
نفر از افراد ذکر شده در مرحله اول قرار گرفت.  11سنجش اهميت نسبي در اختيار 

از آنجا که در تحقيق تنها به نظر خبرگان امر نياز است و اهميت انتخاب اين جامعه 
خصص متخصصان بوده است لذا بررسي آماري، اين است که موضوع در ت

متغييرهاي جمعيت شناختي کمکي به پيشبرد تحقيق نکرده و بدين دليل از آن صرف 
 نظر شده است.

 ها  روش گردآوري داده

براي جمع آوري اطالعات در اين تحقيق از دو پرسشنامه استفاده شده است. در  
پرسشنامه ارجحيت بندي "پردازيم.  مي اين قسمت،  به بررسي اين دو پرسشنامه

براي طراحي سواالت  "عوامل موثر بر رقابت پذيري خوشه صنعتي شيالت چابهار
استفاده شده است. با استفاده از ادبيات موضوع و  GEMاين پرسشنامه از مدل 

به دست آمد. با توجه به ، شاخص مرتبط با اين عوامل شش گانه 10تحقيقات پيشين
پرسشنامه ارجحيت بندي، جهت تعديل زيرمعيارهاي هر  ،ها تعداد زياد اين شاخص

، يک از اين عوامل سه گانه تهيه و توزيع گرديد. زيرا توسعه زيرمعيارهاي هر معيار
تکميل کردن پرسشنامه مقايسات زوجي را زمانبر و درصد خطا در پرکردن 

ه طيف پرسشنامه مذکور را افزايش خواهد داد. الزم به ذکر است با توجه به اينک
گزينش ، طبق نظر خبرگان امر، طيف ليکرت بوده، مورد استفاده در اين پرسشنامه
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معيارها بر اساس ضريب تغييرات بوده است.براساس اصول رابطه ضريب تغييرات، 
فاکتور مورد بررسي در طيف ليکرت بهتر است. زيرا ، هرچه اين ضريب کمتر باشد

ش ميانگين و کاهش انحراف معيار و کنيد، با افزاي مي همان گونه که مالحظه
کاهش پراکندگي ، بزرگهاي  کوچک بودن اين ضريب ضمن نشان دادن ميانگين

دهد. در پرسشنامه دوم اهميت نسبي معيارهاي موثر بر رقابت  مي نظر خبرگان را نشان
. پذيري خوشه صنعتي شيالت چابهار با استفاده از نظرات خبرگان سنجش شده است

بهره اي  جهت رتبه بندي زيرمعيارها از تکنيک فرايند تحليل شبکهتحقيق حاضر 
فروش و رقابتي بودن قيمت تمام شده به هاي  جسته است، زيرا دو زيرمعيار سياست

توسط ساعتي و  0896در سال اي  باشند. فرايند تحليل شبکه مي يکديگر وابسته
فرايند تصميم گيري با هدف آن نيز ساختارمند کردن  تاکيزوا  توسعه داده شده و

توجه به يک سناريوي متاثر از عوامل چندگانه مستقل از هم بود. اين تکنيک فرايند 
تحليل سلسله مراتبي را به عنوان يک ابزار تصميم گيري چند معياره به وسيله 

بخشد. از آنجا که روش حل مسائل  مي جايگزيني شبکه به جاي سلسه مراتب بهبود
باشد، در تحقيق حاضر تنها يک حالت خاص از مسائل  وع ميبسيار متناي  شبکه
گردد، که در آن معيارها همانند مسائل سلسله مراتبي بوده و تنها  مي بررسياي  شبکه

 شبکه را، وابستگي وجود دارد. در اين حالت، بين زيرمعيارهاي پژوهش حاضر
تجزيه کرد اي  ونهبه گ، توان به چند مسئله فرعي متشکل از سطوح سلسله مراتبي مي

از معيارها و زيرمعيارهاي مربوط به هر مسئله اي  که هر سطح دربرگيرنده  مجموعه
. در اين قسمت با استفاده از زيرمعيارهاي به دست آمده از پرسشنامه ]11[فرعي باشد

زيرمعيارهاي مربوط به هريک از عوامل يا معيارهاي شش گانه دسته ، ارجحيت بندي
طراحي اين پرسشنامه به صورتي بوده که امکان مقايسه دوبه دوي بندي شده اند. 

هاي  نخستين گام در تعيين اولويت. معيارها و زيرمعيارها را فراهم آورده است
، مقايسه دو دويي آنها  )مقايسه کردن عناصر به صورت جفت، معيارها و زيرمعيارها

هاي  ام دادن مقايسهجفت با توجه به معيارهاي معين( و شکل ترجيحي براي انج
 از اعداد استفاده، زوجيهاي  براي تکميل ماتريس مقايسه. ماتريس است، زوجي

شود تا اهميت نسبي يک عنصر بر عنصر ديگر را در خصوصيت مورد نظر نشان  مي
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مربوط به مقايسه ي دو تايي عناصر هاي  در اين مقايسه براي هر يک از تفاوت. دهد
 8تا  0ارزشي از ، ه مراتب با معيار موجود در سطح باالترمشابه در هر سطح از سلسل

عناصر هر ، شود مي در اين مرحله که محاسبه وزن ناميده. در نظر گرفته شده است
سطح نسبت به عنصر مربوط با خود در سطح باالتر به صورت زوجي مقايسه شده و 

هاي  .( با تلفيق وزننامند  مي را وزن نسبيها  ) اين وزن. وزن آنها محاسبه شده است
ابتدا معيارها به ، شود. در اين گام مي وزن نهايي يا مطلق آن مشخص، نسبي هر گزينه

صورت دو به دو با هم مقايسه شده و ماتريس مقايسه ي معيارها ايجاد شده و سپس 
زيرمعيارها  با هم نسبت به معيارهاي مختلف مقايسه گرديده و ماتريس مقايسه ي 

همچنين ماتريس وابستگي براي زيرمعيارهايي که به . کميل شده استزيرمعيارها ت
در دوگام قبلي نرماليزه  هاي  هم وابستگي دارند تشکيل شده و سپس ماتريس

 آن تقسيمهاي  گرديده اند.براي نرماليزه کردن هر درايه در هر ستون به مجموع درايه
ميانگين سطري آنها محاسبه ، قبلي نرماليزه شدندهاي  پس از آنکه ماتريس. شود مي

هاي  شده و ماتريس تصميم گيري تشکيل شده است.  به منظور استخراج ماتريس
براي محاسبه   SuperDecisionsتصميم مربوط به وابستگي بين معيارها از نرم افزار 

ميزان ناسازگاري معيارها  استفاده شده است.  پس از محاسبه بردارهاي وزني نوبت 
. تيازات نهايي هريک از معيارها و زيرمعيارها جهت ورود به مدل رسيدبه محاسبه ام

انجام ، اين کار با استفاده از ترکيب بردارهاي فوق در قالب فوق ماتريس  و حل آن
نشان داده ، در ذيل نحوه تشکيل فوق ماتريس مورد استفاده در اين تحقيق. گرديد

 شده است.
 

 
 . نحوه تشكيل سوپرماتریس3نمودار 
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با توجه به رابطه نشان داده شده در باال جهت تشکيل فوق ماتريس اوليه اين  
بردار وزني حاصل از محاسبات صورت پذيرفته وارد فوق ماتريس اوليه ، تحقيق

، تحقيق شد. الزم به ذکر است جهت وارد کردن بردار وزني )بردار وزني وابستگي(
 ي در ذيل زيرمعيار مستقل قراربردار وزن، طبق دستورالعمل تکميل فوق ماتريس

محدود براي هر عنصر محاسبه و هرکدام از اين  فوق ماتريسدر ادامه يک . گيرد مي
وزن دهي شد. در نهايت با تلفيق و ، به وسيله ارجحيت عنصر خودها  فوق ماتريس

محدود، نتيجه تصميم مشخص گرديد. در تکميل اين هاي  سنتز همه ي فوق ماتريس
زوجي موردنظر خود را وارد هاي  قضاوت، ريک از پاسخ دهندگانه، پرسشنامه

را محاسبه شده است. لذا نتيجه ي نهايي از ها  اند و ميانگين هندسي قضاوت نموده
 .]1[تلفيق نظرات پاسخ دهندگان به دست آمده است 

 روایی و پایایی پرسشنامه

قضاوت هرکدام از تصميم حاصل از هاي  با بررسي ميزان ناسازگاري ماتريس 
اطمينان حاصل ها  توان از روايي نتايج حاصل از اين پرسشنامه مي، پاسخ دهندگان

کرد. با توجه به استفاده از راهنماي تکميل پرسشنامه از يک سو و حضور شخص 
همه ، محقق در هنگام تکميل پرسشنامه و ارائه توضيحات الزم در صورت نياز

( برخوردار بودند. پس از 1.0قابل قبولي ) کمتر از از ميزان ناسازگاريها  ماتريس
ابتدا ، مربوط به وابستگي بين معيارهاهاي  حصول اطمينان از سازگاري ماتريس

نرمااليز شده  و سپس ، ماتريس گروهي با استفاده از نرم مهندسي به دست آمده
ر براي بردار وزني مربوط به وابستگي بين معيارها محاسبه گرديد. در تحقيق حاض

سنجش پايايي پرسشنامه ارجحيت بندي از ضريب آزمون آلفاي کرونباخ براي 
که با توجه به معيارهاي اصلي تحقيق شش . اعتبار سازگاري اجزا استفاده شده است

نشان  0آلفاي کرونباخ براي شش بخش پرسشنامه اول به دست آمد که در جدول 
 اند. داده شده
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 مدل تحقيق . ضریب پایایی ابعاد1جدول 

 ضریب آلفاي کرونباج ها تعداد پرسش عوامل هر بعد بعد

 پایه و اساس
 87/0 4 منابع

 74/0 5 زیر ساخت

 های کسب و کار شرکت
 72/0 4 های مرتبط تامین کننده / شرکت

 84/0 9 ها ساختار شرکت / استراتژی

 بازارها
 78/0 4 بازارهای محلی
 71/0 5 بازارهای خارجی

 
ضريب پايايي مربوط به همه عوامل ، شود مي مالحظه 0ل که در جدو طورهمان  

گيرند. پس از  مي باشد و همه عوامل در محدوده قابل قبول قرار مي 1.1بزرگتر از 
 4زيرمعيارهايي که ميانگين آنها بيش از عدد ، جمع آوري پرسشنامه ارجحيت بندي

انتخاب گرديدند. با اتخاذ اين تدبير ، يعني داراي اهميت زياد يا خيلي زياد بودند
 تعديل گرديد. 4تعداد زيرمعيارها، مطابق با نمودار  شماره 
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 . عوامل موثر بر رقابت پذیري خوشه صنعتی شيالت چابهار4نمودار 

 پژوهش هاي  یافته

براي  SuperDecisions افزاراز نرم  بعد از مقايسه زوجي گفتيم طور که همان 
محاسبه بردارهاي وزني و ميزان ناسازگاري معيارها و زيرمعيارها استفاده شد که 

 نشان داده شد. 6و  1نتايج آن را در نمودارهاي 
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 . بردار وزنی وميزان ناسازگاري زیر معيارهاي تحقيق5نمودار
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 تحقيقهاي  . بردار وزنی وميزان ناسازگاري معيارها1نمودار

جهت تشکيل فوق ماتريس اوليه اين  1رابطه نشان داده شده در شکل با توجه به  
بردارهاي وزني حاصل از محاسبات صورت پذيرفته وارد فوق ماتريس اوليه ، تحقيق

 کنيم.  مي مشاهده 1تحقيق شد. که آن را در جدول 

 . فوق ماتریس اوليه تحقيق2جدول 
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شود و هرکدام از  مي محاسبهدر ادامه يک سوپرماتريس محدود براي هر عنصر  
شود. در نهايت با  مي وزن دهي، به وسيله ارجحيت عنصر خودها  اين سوپرماتريس

گردد.  مي محدود، نتيجه تصميم مشخصهاي  تلفيق و سنتز همه ي سوپر ماتريس
 کنيم. مي مشاهده 1سوپرماتريس نهايي اين تحقيق را در جدول 

 . فوق ماتریس نهایی تحقيق3جدول 

 
 

به کمک پرسشنامه سنجش اهميت نسبي معيارهاي تاثيرگذار بر رقابت پذيري  
خوشه صنايع شيالت چابهار با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان صنعت شيالت 

نيز مقادير زيرمعيارها  4اهميت نسبي اين معيارها مشخص گرديد. در جدول ، استان 
 شود. مي هدف تحقيق را مالحظهزيرمعيارها نسبت به هاي  و معيارها و اولويت
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 زیرمعيارها نسبت به هدف تحقيق هاي  . مقادیر زیرمعيارها و معيارها و اولویت4جدول 

 

 بحث و نتيجه گيري

گرفته است 1.4191بعد پايه و اساس از نظر اهميت رتبه GEMبراساس ارزيابي  
همچنين  است.ها  خصوصا  در زمينه زيرساخت، که به معناي اهميت بسيار زياد آن

را کسب کرده است، که نشان دهنده  1.1111محيط کسب و کار نيز رتبه باالي 
اهميت استراتژيک محيط کسب و کار در خوشه است. استراتژي دولت و نهادهاي 
ذيربط در اين زمينه ايجاد خط مشي عمومي و تهيه محيط مادي و معنوي مناسب 

کمک به ايجاد ، مکاري و مشارکتخوشه به منظور تشويق ههاي  براي شرکت
 راههاي ارتباطي ميان موسسات اقتصادي و اجتناب از سازندگي پايين و رقابت منفي
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. يکي از راه کارهاي اساسي براي حل مشکالت در صنايع وابسته ]0[تواند باشد  مي
باشد که مي تواند چتر  به شيالت تاسيس بانک يا صندوقي مخصوص خوشه مي

براي حمايت از ذينفعان خوشه باشد. تاسيس واحدهاي مشاوره حمايتي مناسبي 
هاي  مرتبط با صنايع شيالتي در خوشه صنعتي شيالت چابهار و جذب سرمايه گذاري

خارجي در توسعه صنايع شيالتي و جانبي با مشارکت کشورهاي عالقه مند و پيشرو 
که در جهت توجه بيشتر تواند باشد  مي مانند چين و مالزي نيز از جمله ديگر اقداماتي

و نهادهاي مربوطه نيز بايد ها  . انجمن]0[و منابع مورد توجه قرار گيردها  به زيرساخت
کسب و کار خوشه ايجاد شوند. هاي  به منظور هدايت و جهت دهي شرکت

يکي از ، فعال در حوزه شيالت در منطقه سيستان و بلوچستانهاي  و شرکتها  مجتمع
ال براي جامعه محلي و ارزآفريني ب و کار و ايجاد اشتغارزشمند کسهاي  فرصت

برخي باشند.  مي قيمتي و کميابهاي  براي اقتصاد ملي از طريق صادرات انواع ماهي
مرتبط، رتبه بااليي را از نظر هاي  عوامل مانند همکاري با شرکتهاي  از زيرشاخه

ن کنندگان مواد اوليه اهميت به دست آوردند. شناسايي نقاط حساس در پيوند با تامي
هاي  ي فعاليت از جمله بخش دروني زنجيره تامين که کليه، مختلف هاي در اليه

گيرد و همچنين در بخش پايين  مي تبديل مواد اوليه به محصول موردنظر صورت
 مربوط به تحويل محصول به مشتري انجامهاي  دستي زنجيره تامين که فعاليت

تواند با ترکيب نوآوري در تکنولوژي و  مي ضرورت دارد. خوشه، پذيرد مي
اصلي خوشه بايد هاي  توليدات به سمت استانداردهاي جهاني پيش رود. شرکت

نقش اساسي را در اين فرآيند به عهده بگيرند و با شرکتهاي کوچکتر، موسسات 
مرتبط همراه هاي  تحقيقاتي، دانشکده ها، دولت محلي، تامين کنندگان و شرکت

مکاري يکديگر از استراتژي نوآوري در خوشه بر مبناي فرهنگ محلي شده و با ه
فروش سريع صيد با . اقداماتي در جهت توسه بازارهاي محلي براي ]9[پيروي کنند 

تواند مدنظر قرار هامیقيمت عادالنه، افزايش رقابت سالم و پيشگيري از تعدد قيمت
تواند استراتژي  مي در مورد بازارهاي خارجي استراتژي کارآمد در اينجا بگيرد.

ادغام با زنجيره ارزش جهاني با زنجيره جهاني باشد. خوشه بايد به طور کارآمد دسته 
بين المللي صنعت مربوطه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و به منظور هاي  بندي
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بايست  مي جهاني  ادغام شود. خوشه شيالتبهره برداري مناسب از منابع در زنجيره 
در درجه اول بر روي بخش بازار تمرکز کرده و توليدات خود را به طور صحيح و 
با هدف يافتن پايگاهي در زنجيره بازار جهاني مکان يابي کند. به دليل تجارب 
ناکافي در اين زمينه خوشه نبايد با سرعت زياد به سمت زنجيره ارزش جهاني برود 

 GEM. به وسيله مدل ]04[لکه بايد اين کار را به روشي سالم و کم خطر انجام دهدب
عوامل موثر بر رقابت پذيري خوشه صنعتي صنعتي شيالت چابهار بررسي شد. 

با جزئيات برطبق ابعاد مدل توسط مصاحبه با کارشناسان و مديران مرتبط ها  شاخص
موفقي براي به کار بردن مدل با خوشه شيالت به دست آمد. اين تحقيق ،تالش 

GEM  در خوشه صنعتي شيالت چابهار بود و همه نتايج مطابق بر واقعيت بودند. در
توان با استفاده از اين مدل و عوامل  مي آينده و با توسعه خوشه صنعتي شيالت چابهار

 آن رقابت پذيري خوشه را محاسبه کرد و نقاط ضعف و قوت آن را بررسي نمود.
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