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 چکیده

بدلیل عدم  بویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمیایران ر و مهندسین مشاو صنعت مهندسی

ین ایابد.  یگاه خود در بازار جهانی دستپذیری تاكنون نتوانسته آن طور كه باید به جارقابت

های پذیری شركتها و عوامل مؤثر بر رقابتمؤلفه  بندیتحقیق با هدف شناسایی و اولویت

صورت رابطه بین آنها مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و 

و استفاده از نظر خبرگان، نه پیشیدر مرحله اول براساس مرور منظور برای این  پذیرفته است.

های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و پذیری شركترقابتهای مؤلفه

وضعیت گیری اندازهبراساس و در مرحله دوم  بندی گردیدشناسایی و اولویتپتروشیمی 

و  مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گازهای شركت موجودپذیری رقابت

 ها و عوامل مؤثرمؤلفهروابط بین  ،معادالت ساختاریروش تجزیه و تحلیل آن به و پتروشیمی 

نتایج بدست براساس اجرا شد و  9911این تحقیق در سال  آنها بررسی شد.پذیری بر رقابت

مشخص  . براساس نتایج مرحله دوم شناسایی شدگروه  7در مؤلفه  08آمده در مرحله اول 

، «وری اطالعاتناف»، «مالی»، «مدیریت دانش و توان خالقیت و نوآوری»های لفهمؤگردید كه 

ای هپذیری شركتبیشترین تاثیر را بر رقابتبه ترتیب  «هازیرساخت»و  «عملکرد اقتصادی»

 مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی دارند.

 نهای مهندسی و مهندسیشركتپذیری، ر رقابتعوامل مؤثر بپذیری، رقابت کلیدی: کلمات

 ، حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.مشاور

  M21, M31:JEL. بندیطبقه
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 مقدمه

در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی كه بویژه ایران مهندسی و مهندسین مشاور صنعت 

باشند با توجه به بازارهای می 9مهندسی و مهندسین مشاور یهامتولی آن شركت

 هایاز یک سو و همچنین با توجه به منابع و ظرفیتارجی بالقوه و بالفعل داخلی و خ

بازار در ای از جایگاه ویژهتواند می ،از سوی دیگربرای این صنعت كشور موجود در 

 شدت باشد. اما بدلیل افزایشبرخوردار جهانی خدمات مهندسی و مهندسین مشاور 

نعت نتوانسته آن طور كه باید به جایگاه المللی در این حوزه این صرقابت ملی و بین

یکی از مشکالت مهم صنعت مهندسی در نتیجه دستیابد. المللی در عرصه ملی و بینخود 

كه  باشدپذیری آن میو مهندسین مشاور برای حضور در بازار جهانی عدم رقابت

براین نماید. را ضرورتی انکار ناپذیر میپذیری در این صنعت لزوم توجه به رقابت

مورد توجه قرار صنعت مهندسی و مهندسین مشاور در پذیری حصول به رقابتاساس 

در محیط پویا و دست اندركاران این صنعت های چالشترین گرفته و به یکی از مهم

 (.2898، 2پیالیی و همکاران ؛991۱، شکوهی) رقابتی امروز این صنعت تبدیل شده است

نعت مهندسی و مهندسین مشاور بایستی توان رقابتی پذیری صبه منظور افزایش رقابت

ها نقش اولیه و اساسی كتهای مهندسی و مهندسین مشاور افزایش یابد، لذا شرشركت

 )آرورا و نمایندپذیری صنعت مهندسی و مهندسین مشاور ایفا میبردن رقابتدر باال

های موفق شركت هایبا اشراف بر این موضوع كه یکی از ویژگی. (9117، 9همکاران

توان از باشد، میپذیری میمهندسی و مهندسین مشاور برخورداری از قدرت رقابت

های ایرانی فعال در صنعت مهندسی و مهندسین مشاور در دالیل ناكامی شركت

ها در بازارهای هدف منتسب پذیری آنالمللی را به عدم رقابتبازارهای داخلی و بین

های مهندسی و مهندسین شركت صنعت،این آشنا به ران تحیلگنظر نمود. براساس 

توانند به واسطه حمایت میی هستند كه های بالقوه و بالفعلمشاور ایران دارای ظرفیت

                                                           
های فعال در صنعت مهندسی و دارای توان ارائه های مهندسی و مهندسین مشاور: شركتشركت -9 

های مرتبط با اندازی و انجام پروژهتولیدات و خدمات فنی و مهندسی، طراحی، ساخت، نصب و راه

 هایباشند. در این تحقیق به طور خاص شركتور میهای مذكموضوع فعالیت شركت در هر یک از بخش

 باشند.( مد نظر میEPC Contractorپیمانکار مهندسی، تداركات و ساخت )
2 Pillai  
3 Arora  
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در عرصه قابل قبولی برخوردار گشته و پذیری و مدیریت مناسب، از درجه رقابت

در بهبود شرایط  منشاء اثرات قابل توجهیالمللی حضوری موثر داشته باشند و بین

 (2899، 9كاگنو و همکاران ؛9901)آقازاده و همکاران،  اقتصاد ملی شوند

های مختلف صنعتی فعالیت دارند كه های مهندسی و مهندسین مشاور در حوزهشركت

ها حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است. در كشور ایران بر اساس آمار یکی از این حوزه

ندسی و مهندسین مشاور در حوزه نفت، گاز و شركت مه 910موجود، در حدود 

 %0كه قریب به  (( 9911، )سازمان برنامه بودجهباشند پتروشیمی در حال فعالیت می

ل المللی در داخهای بینالمللی و رقابت با شركتها پتانسیل حضور در بازارهای بینآن

بازارهای داخلی و ها در باشند، اما ناكامی این شركتو خارج از كشور را دارا می

تواند دلیلی بر ها، میدار این شركتخارجی و عدم امکان عرض اندام و فعالیت معنی

نگاهی (. 9919)مشایخ و حسنی پارسا،  ها در بازارهای هدف باشدپذیری آنعدم رقابت

اجمالی به گستره بازار داخلی و خارجی صنعت مهندسی و مهندسین مشاور در حوزه 

های مهندسی و مهندسین مشاور كشور، های شركتروشیمی و فعالیتنفت، گاز و پت

سازد. های مذكور را بیش از پیش نمایان میپذیری شركتلزوم توجه خاص به رقابت

های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و صنعت و شركت

و كار خود پاسخ  پذیری در محیط كسبو الزامات رقابت هاپتروشیمی، باید به ضرورت

ها و عوامل مؤثر در فضای كسب گویند و این امر با شناخت راهکارهای تقویت مؤلفه

ها و عوامل مؤثر باشد. در این راستا چنانچه بتوان مؤلفهو كار حوزه مربوطه میسر می

های عدم توان به تبع آن ریشهها را شناسایی نمود، میپذیری این شركتبر رقابت

پذیری در ری را تعیین و در جهت رفع كمبودها و افزایش قدرت رقابتپذیرقابت

های فعال در فضای كسب و كار صنعت مهندسی و مهندسین مشاور در حوزه شركت

ور، پ)زند حسامی و آشتیانی نفت، گاز و پتروشیمی راهکارهای مناسب را پیشنهاد نمود

بدنبال پاسخ به این ن مطالعه ای ،براین اساس (.2880، 2دایکر ؛991۱، شکوهی؛ 9912

 مهندسی و مهندسین مشاورهایی در صنعت ها و ویژگیكه چه مؤلفهمده برآپرسش 

 المللیهای موفقیت بینمنجر به ایجاد زمینه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمیایران 

در حوزه نفت، گاز و ایران  مهندسی و مهندسین مشاورشود و اینکه چگونه صنعت می

                                                           
1 Cagno  
2 Dyker 
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پذیری و حفظ آن ها و بسترهای الزم را برای ایجاد رقابتزمینهتواند می یپتروشیم

 این مسئله اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: بنابر فراهم آورد.

مهندسی و مهندسین مشاور ایران ی هاپذیری شركتو عواملی بر رقابت هاچه مؤلفه -

 ؤثرمو عوامل  هاایی مؤلفهباشند؟ )شناسمی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تاثیر گذار

 پذیری( بر رقابت

مهندسی  یهاو عوامل در فضای كسب و كار شركت هااهمیت هر یک از این مؤلفه -

ندی بباشد؟ )اولویتو مهندسین مشاور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تا چه میزان می

 پذیری( بر رقابت مؤثرو عوامل  هامؤلفه

پذیری در بر رقابت مؤثرو عوامل  هایک از مؤلفهو در نهایت وضعیت موجود هر  -

های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به چه شركت

بر  مؤثرو عوامل  هاباشد؟ )بررسی وضعیت موجود هر یک از مؤلفهمی صورت

 های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز وپذیری در شركترقابت

 پتروشیمی(

ی پذیررقابتها و عوامل مؤثر بر شناسایی مؤلفهبراین اساس هدف اصلی این تحقیق 

و ، ی مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمیهاشركت

  باشد.آنها میپذیری رقابتبررسی وضعیت 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 های مهندسی و مهندسین مشاورشرکت

كارشناسان  متشکل از مجموعهاز نظر ماهیتی،  های مهندسی و مهندسین مشاورتشرك

-باشند، كه به علت داشتن دانش، تجربه و تخصص الزم میهای مختلف میفنی رشته

و  ای برای كارفرمایانتوانند ارائه دهنده و تأمین كننده خدمات )تولیدات( ارزنده

 های مختلف صنعتی باشند.ها در حوزهو پروژهها گذاران در اجرای انواع طرحسرمایه

توانند با تجهیز خود به هستند كه می و اجرایی فنى ،مهندسان مشاور نوعى اهرم علمى

 و خارجی هاى تخصصى و ارتباط نزدیک با سازندگان داخلىدانش روز و ایجاد هسته

، با حداكثر بهرهیو راهبر بردارىبهرهاز طراحی، تداركات، اجرا، هاى مختلف در زمینه
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، 9)كیسی نقش اساسى ایفا نمایند انگذارو سرمایه هاورى در ارائه خدمات براى طرح

 (.289۱، 9؛ هان و همکاران289۱، 2واتاجا و همکاران؛ 9117

ها در بازار صنعت ها و پروژهبا توجه به گستردگی حوزه فعالیت و تعدد ذینفعان طرح

ها در هر )تولیدات( قابل ارائه توسط این شركت ، خدماتو مهندسین مشاور مهندسی

این خدمات )تولیدات( را  های فوق الذكر از تنوع بسیاری برخوردار است.یک از بخش

رای دی كرد و ببنان به دو بخش تخصصی و عمومی طبقهتوبندی كلی میدر یک تقسیم

 (2899، ۱ین و مانانموب؛ 2880؛ دایکر، 9117كیسی، ) بیان نمودهایی هر یک از این بخش

. مودنبندی تقسیمتوان میبه طروق مختلفی را های مهندسی و مهندسین مشاور شركت 

را براساس آنها و مهندسین مشاور  یمهندس یهاشركتسه شیوه رایج كه معموال 

 (:2891، 1؛ چو و همکاران2881، 0)دیکمن و همکاران عبارتند ازكنند می یبنددسته

خدمات  شامل كلیه) یخدمات طراح ولیدات )محصوالت(: نظیر ارائهخدمات و تدامنه  -

فروش  در بر گیرندهپروژه )كه اساسا  تیریخدمات مد ی،خدمات مهندس(، یخصصت

 . در دست پروژه دیكل لیتحو یا باشد( ویخدمات م

بازار  ی،محدود خارجای، داخلی، منطقه محلی،بازار  : نظیربازار ییایجغرافمحدوده  -

 و گوشه بازاری جهان

ی گردش مال ای با توجه به تعداد نفرات )شاغل( كه: سازمانشركت و یا ندازه ا -

 شود.یم یریگاندازه شركت

چهار صنعت مهندسی و مهندسین مشاور را به در راهبردی های گروهپیشین مطالعات 

 .اندهمعرفی نمود 9شکل انضمام یک گروه فرعی )خاص( مطابق  گروه اصلی به

 های مهندسی وشركتلیست  صورت ساالنهه ب Engineering News Record موسسه

 ،2890كند. بر اساس آمار این موسسه، در سال ارائه میرا  مهندسین مشاور برتر جهان

مشاور برتر در لیست ارائه شده مهندسی و مهندسین های بیشترین تعداد شركت

 92شركت، كره جنوبی با  2۱ا شركت، چین ب 08مریکا با آمربوط به ایاالت متحده 

                                                           
1 Kässi  
2 Väätäjä  
3 Han  
4 Mubin & Mannan 
5 Dikmen  
6 Cho  
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شركت است و حضور افتخار آمیز تنها نماینده كشور ایران در  92شركت و ژاپن با 

 ضورح با مقایسه در این لیست یعنی شركت كیسون با وجود اهمیت بسیار، 90۱جایگاه 

 حتی و عربی متحده امارات از شركت 9 مصر، از شركت 0 تركیه، كشور از نماینده 1

 یم مطالبه را ل و تالش بسیار برای تغییر شرایط فعلیتأم جای بحرین از شركت یک

 (. 2890نماید )ركورد و اخبار مهندسی، 

 
 

 (1166 ،میشل  و کاگنو) و مهندسین مشاور های مهندسیشرکتراهبردی های گروه -6شکل 

 

ن مشاور مهندسیمهندسی و  شركت 220 كلی دهد درآمدبررسی این موسسه نشان می

ها در كه این شركت استبوده میلیارد دالر  9۱۱49۱معادل  289۱برتر جهان در سال 

 كشور از خارج در مهندسی خدمات و آن را از طریق طراحی دالر میلیارد 79400حدود 

های داخل پروژهآن را از طریق میلیارد دالر  794۱0و در حدود  اندآورده دست به خود

 .اندكشور خود كسب نموده

برتر جهان مشاور مهندسی و مهندسین های شركتآمار گویای این مطلب است كه  این

با  كنند.اب میسكشور مبدا خود اكتداخل به طور متوسط نیمی از درآمد خود را از 

های مهندسی و مهندسین مشاور برتر توجه به اینکه متوسط درآمد ساالنه شركت

های اینگونه بیان نمود كه شركتتوان میلیون دالر است می 1۱8جهان در حدود 

 میلیون 1۱8 برای رسیدن به مقیاس جهانی باید به درآمد مشاورمهندسی و مهندسین 

میلیون  928و كشور خود در داخل آن میلیون دالر  928ابند كه ی دالر در سال دست

 .دست آیدخود بدر خارج از كشور آن دالر 
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ت مهندسی و مهندسین مشاور در شرك 2001براساس آمار رسمی تعداد در ایران 

كه دارای گواهینامه و  در كشور وجود دارد 2های مختلف صنعتی مطابق جدول حوزه

شركت )در  910ریزی هستند. از كل این تعداد فقط رتبه از سازمان مدیریت و برنامه

( در حوزه نفت و گاز های مهندسی و مهندسین مشاوراز كل شركت %741حدود 

 .(9911، )سازمان برنامه بودجه نمایندفعالیت می)پتروشیمی( 
 

 های مهندسی و مهندسین مشاور ايرانآمار شرکت -6جدول 

 تعداد حوزه فعالیت ردیف تعداد حوزه فعالیت ردیف

 ۱0 معدن 0 98۱1 شهرسازی و معماری 9

 910 نفت و گاز 1 ۱12 راه و ترابری 2

 9۱ میراث فرهنگی 98 189 مهندسی آب 9

 9 مطالعات آماری 99 971 طالعات كشاورزیم ۱

 2 خدمات مدیریت 92 981 انرژی 0

 99 ریزی و اقتصادیخدمات برنامه 99 99 ارتباطات و فناوری 1

 1۱2 تخصص مشترک 9۱ 09 صنعت 7

 

ها و آمارهای ارائه شده در می ایران براساس گزارشیدر صنعت نفت، گاز و پتروش 

شده است،  دمیلیارد دالر برآور 288در حدود گذاری سرمایهپتانسیل و نیاز  9911سال 

خش آن برای بمیلیارد دالر  78و آن در بخش باالدستی میلیارد دالر  998ای كه به گونه

د مور های جدیدپاالیشگاهساخت  وصنایع  پایین دستی از جمله پتروشیمی، نوسازی

 .(9911، ریزی وزارت نفت)معاونت برنامه باشدنیاز می

داخلی  هایبازار بسیار مناسب و رقابتی برای كلیه بنگاهنشان دهنده در ایران  بنابراین،

های مهندسی و از جمله شركتنفت، گاز و پتروشیمی و خارجی فعال در صنعت 

های كه شرط اصلی حضور در این بازار، داشتن مزیتد باشمهندسین مشاور می

 رقابتی متناسب با شرایط است. 

 منظوره بو مهندسین مشاور های ایرانی فعال در صنعت مهندسی راستا شركت در این

داشتن سهمی مناسب از این بازار، ناگزیر به رقابت با همتایان خارجی خود بوده و 

گردد، لذا ها عامل موفقیت محسوب میپذیری برتر برای آنهای رقابتداشتن شاخص

مهندسی و مهندسین  یهاپذیری شركتو عوامل موثر بر رقابتها شناسایی مؤلفه

در نهایت تعیین آنها و بندی ، گاز و پتروشیمی و اولویتمشاور ایران در حوزه نفت
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مهندسی و مهندسین های و عوامل مذكور در شركتها وضعیت موجود هر یک از مؤلفه

 و پذیریرقابتهای عدم تواند ریشهمشاور ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می

را مشخص نموده و این ها این شركت پذیریرقابتو عوامل مؤثر بر ها همچنین مؤلفه

راهکارهای مناسب در جهت افزایش قدرت تدوین و اجرای امکان را مهیا سازد تا با 

 های موثری برداشته شود.گامآنها پذیری رقابت

ورداری از قدرت برخ یهای موفق امروزهای شركتیکی از ویژگی. پذيری بنگاهرقابت

تسلط بر بازار،  پذیریرقابتهدف از (. 288۱، 9)آمباستا و مومایا است پذیریرقابت

 (.288۱، 2)پورتر باشدمیتوسعه، رشد سودآوری و بهبود كیفیت زندگی 

 برایدهد كه صاحب نظران و پژوهشگران مختلف نشان می نظریاتمطالعه 

 ریپذیرقابت توانمی كلی طور به اما. داردن وجود واحدی تعبیر و تعریف پذیریرقابت

 و هستند دارا كشور منطقه، صنعت، كار، و كسب یک كه دانست هاییتوانمندی را

 در ار باالیی بازگشت نرخ المللیبین رقابت عرصة در تا كنند حفظ را آنها توانندمی

 رارق باالیی نسبتاً وضعیت در را خود انسانی نیروی و كرده ایجاد تولید فاكتورهای

 ارزش رشد دهی، سود بازار، سهم افزایش توانایی پذیریرقابت دیگر، عبارت به. دهند

 است طوالنی دوره یک برای المللیبین و عادالنه رقابت صحنه در ماندن و افزوده

 (.9917 شاهینی، و شهری زاده حسین ؛9118 پورتر،)

عیتی است كه آن شركت در آن ها تابعی از محل جغرافیایی و وضپذیری شركترقابت

شود. پذیری تلقی میكند یعنی محیط ملی و ساختار ملی صنعت منبع رقابتفعالیت می

تواند بین خصوصیات رقابتی صنعت در درون یک كشور این رویکرد به دلیل آن كه می

با صنایع مشابه آن در خارج از حوزه ملی امکان مقایسه را فراهم نماید دارای ارزش 

؛ جوانه 9110، 9)اسمیت پذیری ملی استو رقابت ولوژیک از ابعاد توسعه اقتصادیمتد

 (.2897، ۱و همکاران

یار بسملی و عوامل محیطی در سطوح صنعت یا بنگاهی در دنیای واقعی تفکیک عوامل 

د و سازنرسد چراكه این عوامل به طریقی تعاملی یکدیگر را متأثر میدشوار به نظر می

                                                           
1 Ambastha & Momaya 
2 Porter 
3 Smith 
4 Jovane  
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 بیش ازتحقیقات انجام شده در این حوزه  بلی بین این عناصر وجود دارد.ارتباط متقا

آنچه رو در روی یکدیگر قرار گیرند هم از نظر محتوی و هم از نظر تحول تاریخی از 

بایست در این گروه از تحقیقات تاكنون مکمل یکدیگر هستند اما آنچه می 9178های سال

مستقیم متغیرهای ملی و صنعتی با رفتار یرمورد بررسی قرار گیرند روابط غبیشتر 

و بحث رقابت را برای اولین بار به سطوح صنعت  9118هاست، پورتر در سال شركت

تری كه اگر موضوع در حوزه وسیعنشان داد تجربی او ات ملی ارتقا داد چرا كه مطالع

یع و و هم صناها شود، آنگاه هم تفاوت در عملکرد ملتدیده )سطح صنعت و ملی( 

 (.9118)پورتر،  بهتر قابل تحلیل خواهد بودها نهایتاً شركت

 دو بخشبه  هامدل، در این تحقیق پذیریهای رقابتبراین اساس به منظور بررسی مدل

پذیری های رقابتمدلها بخشو تالش شده است تا در هر یک از  تقسیم شدندزیر 

 :مرتبط با آن حوزه مورد بررسی قرار گیرد

 بنگاهپذیری در سطح رقابتی ارزیابی هامدل -

 صنعت و ملیپذیری در سطح رقابتهای ارزیابی مدل -

موثر بر های و عوامل شناسایی مؤلفهتحقیق كه  مرحله اولهدف به منظور تحقق 

های مهندسی و مهندسین مشاور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی پذیری شركترقابت

پذیری شركت توان رقابتگیری مرتبط با اندازهه ك( 2)جدول ذیل های ، مدله استبود

به عبارت دیگر در این  ند.مورد مطالعه قرار گرفتباشند )بنگاه( یا صنعت و یا ملی می

گردد و با بررسی و برقراری ها انواع عناصر مرتبط با بنگاه و محیط آن تشریح میمدل

ها و عناصر مؤثر بر توان لفهتوان دید جامعی نسبت به مؤها، میارتباط منطقی بین آن

 (.288۱آمباستا و مومایا، ؛ 9912)مهرگان و همکاران، پذیری كسب نمود رقابت

منابع متعددی ، از سوی دیگر مطالعات و رویکردهای مختلف در زمینه مدیریت راهبردی

(، منابع 9171اند. قدرت بازار )مایکل پورتر، شمرده ها بررا برای مزیت رقابتی شركت

، 9( و كارایی )ویلیامسون9108، 2(، نوآوری )شومپتر2889، 9نحصربه فرد )بارنیم

های باشند. براین اساس مدل( از جمله منابع ذكر شده برای ایجاد مزیت می9119

پذیری در سطح بنگاه و صنعت یا ملی مختلفی به تشریح عوامل موثر بر رقابت

                                                           
1 Banrny 

2 Schumpeter  
3 Williamson 
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ق مورد بررسی قرار گرفته به همراه اند كه فهرست مواردی كه در این تحقیپرداخته

؛ 9912ارائه شده است )مهرگان و همکاران،  9عوامل مطرح شده از سوی آنها در جدول 

؛ گیوری و 288۱، 2؛ هتاج و اوكنون288۱؛ آمباستا و مومایا، 9111، 9فاگربرگ

، 0ن و همکارانو؛ جانس2881و همکاران،  ر؛ پورت2887، ۱؛ سیوم2880، 9ملیسیانی

 (289۱هان و همکاران،  ؛2898
 

 پذيری شرکت )بنگاه( يا صنعت و يا ملیگیری توان رقابتهای اندازهمدل -1جدول 

های مرتبط با ارزيابی مدل

 سطح بنگاه

 

 (2887مدل توانایی بلوغ )استاپلس و همکاران،  -

 (2887مدل سیستمی )ویلیامز و همکاران،  -

 (2887مکاران، الگوی بنیاد مدیریت كیفیت اروپا )باندت و ه -

 (2881الگوی مدیریت كیفییت فراگیر )آن وان اپس و همکاران،  -

 (2881الگوی جایزه ملی دمینگ )هالس و همکاران،  -

 (2881جایزه كیفیت سنگاپور )لینگ و همکاران،  -

 (288۱مدل شناخت برتری سازمانی )ایرانی و همکاران،  -

 (288۱)پیرس و رابینسون، راهبردی رویکرد  -

 (2889ری )سازمان مدیریت صنعتی، ومدل بهره -

 (2889الگوی نظام مدیریت كیفیت )مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،  -

 (9111الگوی جایزه كیفیت مالکوم بالدریج )بسترفیلد و همکاران،  -

 (9111هرم موفقیت )سوزیک،  -

 (9117و بهبود عملکرد )دومینگوئز و همکاران، ها مدل كاهش هزینه -

 (9117ر كانادا برای تعالی )لیاو و همکاران، جایزه كشو -

 (9111مدل ارزیابی متوازن )كاپالن و نورتون،  -

 (9118زنجیره ارزش پورتر )پورتر،  -

های مرتبط با ارزيابی مدل

 سطح ملی و صنعت

 (2880فرآیند توسعه محصوالت جدید )لیاو و همکاران،  -

 (2887وی و همکاران، نظام ملی نوآوری )اكسی -

 (2889ای اطالعات )لی، مدل فض -

 (9118مدل الماس پورتر )پورتر،  -

 (9118مدل پنج نیروی رقابتی پورتر برای تحلیل فضای صنعت نزدیک )پورتر،  -

 
 

 

                                                           
1 Fagerberg 

2 Haataja & Okkonen 
3 Guerrieri & Meliciani 

4 Seyoum 
5 Johnson  
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 پذيری در سطح شرکت )بنگاه( يا صنعت و يا ملیها و عوامل موثر بر رقابتمدل -9جدول 

 یا صنعت و یا ملیپذیری در سطح شركت )بنگاه( عوامل موثر بر رقابت مدل
پذیری از نظر هائوما عوامل مؤثر بر رقابت

(9117) 
 -                    تخصص -                               مالکیت -

  دسترسی
بندی پذیری در تقسیمعوامل مؤثر بر رقابت
 كاندسن، ؛2889 پاول،) پاول، كاندسن و درجر

 (:288۱ درجر، ؛2889

 از طریق موقعیت بازار. كسب منافع انحصاری -
كسب منافع ریکاردین از طریق تركیب ویژه منابعی كه در  -

 اختیار شركت است.
كسب منافع شومپیترین یا منافع كارآفرینی از طریق نوآوری  -

 و خلق مزیت جدید نسبت به رقبا.

-پذیری در مدل رقابتعوامل مؤثر بر رقابت

 (288۱ نسون،یراب و رسیپ) راهبردیپذیری 
 یت باال و مناسب كاالهای تولیدیكیف -
 های نسبی مناسب در بازارهزینه كمتر تولید و ارائه قیمت -

 وجود خدمات گسترده بعد از فروش به مشتری -

شده  های از قبل تعیینارائه محصوالت به مشتری در زمان -
 و حذف تاخیر تحویل

پذیری با توجه به عوامل مؤثر بر رقابت
 بندی پور كوپنکوتقسیم

 (2888پوركوپنکو، )

- Meta                                             - Macro 
- Meso                                            - Micro 

پذیری با توجه به عوامل مؤثر بر رقابت
 ( 9118پورتر) بندی پورترتقسیم

شرایط   -                                                   شرایط تولید -
 تقاضا

د راهبر -                              صنایع مرتبط و پشتیبان كننده -
 بنگاه، ساختار و موقعیت رقبا

پذیری با توجه به عوامل مؤثر بر رقابت
 IMDو  WEFبندی تقسیم

 
 (WEF()288۱جمع جهانی اقتصاد )م

 (IMD()288۱مؤسسه مدیریت توسعه )

بودن اقتصاد و شرایط اقتصاد میزان جهانی شدن و باز  -
 داخلی،

 های دولت، سیاست -
 های مالی شامل اندازه و شفافیت آنان، موسسه -
 زیربناهای فیزیکی اقتصادی شامل محیط زیست و انرژی،  -
 مدیریت رقابت،  -
 های فنی و تکنولوژی ظرفیت -
ها ومیزان تحصیالت، و باالخره نیروی انسانی شامل مهارت -

، خدمات رفاهی و اجتماعی، كیفیت زندگی و نگرش اشتغال، ساعات كار
 مثبت به كار.

پذیری با توجه به عوامل عوامل مؤثر بر رقابت
 محیطی

 (9971راد، )ایمانی

 ثبات سیاسی -                          عملکرد كالن اقتصادی -
 تعهدات دولت -                                 های دولتتوانایی -
 ای بخش خصوصی و ارتباط آن با دولت هتوانایی -

پذیری در مدل نه عاملی عوامل مؤثر بر رقابت
 (9110 وومکین،) چو

عوامل فیزیکی : منابع طبیعی، محیط تجاری، صنایع مرتبط و  -
 پشتیبانی كننده و تقاضای داخلی 

ها، عوامل انسانی: شامل كارگران، سیاستمداران، بوروكرات -
 باشد. ای میهندسان حرفهكارآفرینان، مدیران و م

دارند و منجر به عوامل انسانی چهار عامل فیزیکی فوق را به حركت وا می
 شوند. پذیری میرقابت

پذیری با توجه به مدل عوامل مؤثر بر رقابت
 (.2882 شورچلو،) شورچلو

پذیری فرآیندهایی هستند كه در تشخیص فرآیندهای رقابت -
های كلیدی مانند فرآیندهای مدیریت اهمیت و عملکرد جاری فرآیند

فناوری ، فرآیندهای مدیریت منابع انسانی و فرآیند مدیریت راهبردی
 مؤثرند. 
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های درون پذیری عبارتند از فرآیندها و داراییمنابع رقابت -
توانند ملموس و یا آورند و میسازمان، كه مزیت رقابتی بوجود می

 ناملموس باشند.
پذیری با توجه به مدل عوامل مؤثر بر رقابت

 (9110 فارگربرگ،) فاگربرگ
  -                             توانایی یک كشور در رقابت تکنولوژیک -

 توانایی رقابت در قیمت

 توانایی تحویل به موقع -
 پذیری در كاناداعوامل مدل و تجربه رقابت

 (2880 همکاران، و اویل)
معمول نوآوری، در واقع در این الگو اولین عامل، زیر بناهای  -

 د. كننها حمایت میهمان مؤسساتی هستند كه نوآوری را در بسیاری زمینه
باشد. عامل دوم در این الگو شرایط خاص گروهها می -

های ممتاز، شرایط نوآوری ارتباط تنگاتنگی با شرایط خاصی چون نهاده
ن امنحصر بفرد تقاضا برای محصوالت خاص و دسترسی به عرضه كنندگ

 متخصص دارد. 
باشد. همچنین و سرانجام عامل سوم كه كیفیت پیوندها می -

ها های معمول نوآوری و شرایط خاص گروهقدرت تعامل بین زیرساخت
 باشد.از عوامل حائز اهمیت می

پذیری با توجه به مدل عوامل مؤثر بر رقابت
 پذیریپویای رقابت

 (9117)فینسترا و روز، 

از دیگران و به طور مداوم صادرات  اگر یک كشور زودتر -
گیری شود. برای اندازهكاال را انجام دهد كشور رقابتی محسوب می

تواند رقابتی بودن خود را با دیگر كشورها پذیری كشوری میرقابت
 مقایسه نماید كه كاالهایش را زودتر و سریعتر از دیگران صادر كند. 

ای پذیری كشورهموجود در مدل رقابت لعوام
  جهان

 (2889 مدیریت، توسعه المللیبین موسسه)

                          المللی شدنبین -                        قدرت اقتصاد داخلی -
                                              دولت -

                               زیربناسازی  -                               بازارهای مالی -
 مدیریت  -

 مردم -                                  علم و تکنولوژی -
 پذیری در جهانعوامل مرتبط با اصول رقابت

 (2887المللی توسعه مدیریت، )موسسه بین
 كارایی دولت -                                عملکرد اقتصادی  -

 زیرساخت -                               كارایی كسب و كار -

 

مؤلفه و عامل مؤثر بر  908، منجر به استخراج هانتیجه مطالعه و بررسی مدل

 عملکرد چهار زیر مجموعهبا  «بنگاه»و  «صنعت-ملی»پذیری در دو سطح رقابت

و پنج  «و صنعت یمل»سطح در  هاساخت زیر، تجاری كارایی، دولت كارایی، اقتصادی

 مدیریت، بازار در شركت موقعیت و ارتباطات، مالی، سازمان لیداخ منابعزیر مجموعه 

فهرست ، گردید. «بنگاه»در سطح  اطالعات فناوریو  نوآوری و خالفیت توان و دانش

ارائه شده  ۱باشند در جدول این عوامل كه به عنوان چارچوب مفهومی اولیه تحقیق می

، 2، ژویینگ288۱مباستا و مومایا، ؛ آ2882، 9تتر و هیپ ؛9912)مهرگان و همکاران،  است

 (.2899، 9؛ وانگ و همکاران2880

                                                           
1 Tether & Hipp 
2 Zhouying 
3 Wang  
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 شناسی پژوهشروش

حقیق حاضر با تمركز بر صنعت مهندسی و مهندسین مشاور و تالش برای پاسخگویی ت

به یک مساله در این زمینه، یک تحقیق كاربردی و از منظر هدف، اكتشافی و توصیفی 

گاز و ، ندسی و مهندسین مشاور حوزه نفتهای مهاست. مساله از نیاز شركت

 پذیری خود آغاز شد. پتروشیمی برای ارتقای رقابت

ها و عوامل این تحقیق در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول به شناسایی مؤلفه

های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، پذیری در شركتمؤثر بر رقابت

وثر مو عوامل ها مؤلفهبررسی رابطه بین اخته و در مرحله دوم به گاز و پتروشیمی پرد

 های مذكور اقدام نمودهپذیری شركتوضعیت رقابتپذیری بر مبنای ارزیابی رقابتبر 

 است.

در مرحله اول تحقیق، ابتدا از طریق سندكاوی و در دو مرحله انجام شد.  یقتحق ینا

ها و عوامل مؤثر پذیری، مؤلفهخصوص رقابت رد ها، نظریاتای مدلمطالعه كتابخانه

پذیری استخراج گردیده و در ادامه با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از بر رقابت

 ها و عوامل مؤثربا مؤلفه ارتباط آنها درت خبرگان و متخصصان تالش شد تا نظرا

  استخراج شده گردآوری گردد. 

پذیری، از نظر جغرافیایی؛ كشور ایران، از تقلمرو این تحقیق از نظر موضوعی؛ رقاب

های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در نظر كاربردی؛ در برگیرنده كلیه شركت

 9911حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و از نظر زمانی؛ در بازه زمانی شش ماهه اول سال 

 باشد. می

راهبرد وین سیاست، جامعه آماری این پژوهش مدیران، كارشناسان ارشد و متولیان تد

های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و و توسعه بازار شركت

گیری از جامعه باشد. برای نمونهپتروشیمی، به عنوان خبرگان زمینه مورد مطالعه می

گیری غیر احتمالی و هدفمند و در مرحله آماری در مرحله اول تحقیق از روش نمونه

 بندی شده استفاده شده است.گیری تصادفی و طبقهوش نمونهدوم تحقیق از ر

در نظر با در بخش پیمایشی تحقیق، نفر بود و  90در بخش اول تحقیق تعداد نمونه 

گرفتن صنعت مهندسی و مهندسین مشاور به عنوان جامعه آماری هدف و به صورت 
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پرسشنامه  00ات پرسشنامه توزیع گردید كه در نهایت اطالع 1۱تمام شماری، تعداد 

 درصد(.  18از جامعه هدف، جمع آوری شد )مشاركت 

 "مت"و تحلیل آماری  توصیفدر مرحله اول از مبانی برای تجزیه و تحلیل اطالعات نیز 

ثر موها و عوامل بررسی رابطه بین مؤلفهبرای در مرحله دوم تحقیق استفاده گردید و 

ی مبتنی بر كمترین مربعات جزئی از مدلسازی معادالت ساختار پذیریرقابتبر 

استفاده شد كه دلیل انتخاب این روش، محدود بودن حجم نمونه بوده است. تایید مدل 

ی اول آن، ای است كه مرحلههای معادالت ساختاری یک فرایند دو مرحلهدر روش

باشد. تمامی حله دوم، ارزیابی مدل ساختاری میگیری و مراندازه ارزیابی مدل

باشند، لذا جهت سنجش های مدل مفهومی تحقیق از نوع انعکاسی )بازتابنده( میمتغیر

سازگاری درونی )پایایی همگرا(، از دو معیار: آزمون آلفای كرونباخ و پایایی مركب و 

استفاده شده است واگرا های روایی متقاطع، همگرا و به منظور بررسی روایی، از روش

-های پیشبی نتایج مدل ساختاری، شامل: بررسی قابلیتارزیا(. 9910، 9)هیر و همکاران

جش جهت سن "نیکویی برازش"ها است. از شاخص بینی مدل و روابط میان متغیر

؛ تننهاوس و همکاران، 288۱، 2تننهاوس و همکاران اعتبار كل مدل بهره گرفته شد

2880.) 

 

 هاتجزيه و تحلیل داده

 908 با در مرحله اول تحقیق پرسشنامهشد بیان در بخش روش تحقیق كه همانطور 

سوال طراحی شد و به خبرگان موضوع برای بررسی و ارزیابی ارائه شد. در بخش 

-نامه از خبرگان سوال شد كه آیا مؤلفه و عامل مورد بررسی بر روی رقابتشاول پرس

گاز و پتروشیمی ، های مهندسی و مهندسین مشاور در حوزه نفتپذیری در شركت

 ارد یا خیر، در صورت مثبت بودن پاسخ، در بخش دوم پرسشنامه میزان اهمیتتاثیر د

 باشد.می ۱هر مؤلفه تعیین گردید كه میانگین نتایج حاصل به شرح جدول 

 

 

 

                                                           
1 Hair  
2 Tenenhaus  
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 های  مرحله اول تحقیقها ومولفهدرصد تأيید، میانگین اهمیت و رتبه سازه -1جدول 

 یپذیرعنوان مؤلفه رقابت ردیف ابعاد هاسازه

درصد 

 تایید تاثیر

 مؤلفه

میانگین 

اهمیت 

تاثیر 

 مؤلفه

 رتبه

ت
نع

ص
و 

ی 
مل

ح 
سط

با 
ط 

تب
مر

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

ی
اد

ص
اقت

د 
کر

مل
ع

 

 7 09/۱ 988 اقتصاد داخلی 9

 97 27/۱ 988 تجارت بین المللی 2

 70 79/9 19 سرمایه گذاری داخلی 9

 9 17/۱ 988 سرمایه گذاری بین المللی ۱

0 
شرایط مناسب و  وجود محیط و

 مساوی رقابتی
988 ۱/۱ 99 

1 
وجود محیط و شرایط مناسب و 

 مساوی اقتصادی
988 21/۱ 90 

 11 0/9 988 قیمت ها 7

ت
ول

 د
یی

را
كا

 

 02 ۱ 988 وضعیت مالی  بطور عمومی 0

 991 09/2 07 سیاست های مالیاتی 1

 9۱۱ 27/2 08 قوانین كار 98

 9۱1 19/9 71 عیقوانین تامین اجتما 99

 908 17/8 ۱8 یارانه 92

 921 07/2 19 ساختار نهادهای مرتبط 99

 9۱1 17/9 1۱ چارچوب اجتماعی دولت 9۱
ت

ار
تج

ی 
رای

كا
 

 ۱1 87/۱ 988 كارایی و بهره وری 90

 09 ۱ 988 قوانین تجارت 91

 18 07/9 988 بازار كار 97

 91 21/۱ 988 گذاریامور مالی و سرمایه 90

 00 18/9 988 ها و نگرش هاارزش 91

 90 27/۱ 988 روابط رسمی و غیر رسمی تجاری 28

ها
ت 

اخ
س

ر 
زی

 

 21 29/۱ 988 های پایهزیرساخت 29

 00 19/9 988 های علمیزیرساخت 22

 0۱ ۱ 988 های فناوریزیرساخت 29

 9۱7 19/9 79 های بهداشت و محیطزیرساخت 2۱

 928 99/9 988 های آموزشزیرساخت 20

 98 2/۱ 988 های مالیزیرساخت 21

فه
ؤل

م
ح 

سط
با 

ط 
تب

مر
ی 

ها
ص 

اخ
ش

و 
ها 

اه
نگ

ب
 

ان
زم

سا
ی 

خل
 دا

بع
منا

 

27 
درجه تناسب ساختار سازمانی با 

 راهبرد شركت
988 99/۱ 91 

20 
درجه تناسب فرآیندها با راهبرد 

 شركت
988 07/9 19 

 981 99/9 988 بلوغ فرآیندها 21

 91 27/۱ 988 میزان بلوغ مدیریت عالی سازمان 98

 99 2/۱ 988 میزان بلوغ مدیران میانی سازمان 99

 12 07/9 988 میزان بلوغ فناورانه 92

 ۱7 87/۱ 988 میزان بلوغ دانش فناورانه 99
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 های  مرحله اول تحقیقها ومولفهدرصد تأيید، میانگین اهمیت و رتبه سازه -1جدول 

 یپذیرعنوان مؤلفه رقابت ردیف ابعاد هاسازه

درصد 

 تایید تاثیر

 مؤلفه

میانگین 

اهمیت 

تاثیر 

 مؤلفه

 رتبه

 92 2/۱ 988 های شركتروز بودن فناوریبه 9۱

90 
های ناوریروز بودن دانش فبه

 شركت
988 ۱9/۱ 98 

91 
سطح باالی دانش و تخصص 

 سازمان
988 27/۱ 28 

 29 27/۱ 988 سطح باالی تکنیک های مهندسی 97

90 

گیری میزان هماهنگی تصمیم

-ها و راهبردمدیران با خط و مشی

 های سازمانی

988 99/۱ ۱8 

91 

میزان )درجه( همراستایی 

ریت فرآیندهای كاری با مأمو

 شركت

988 87/۱ ۱0 

۱8 

میزان آشنایی و درک قوانین و 

مقررات اجتماعی در سطح 

 سازمان

79 99/۱ 9۱8 

۱9 

میزان آشنایی و درک قوانین و 

مقررات زیست محیطی در سطح 

 سازمان

79 27/2 9۱0 

۱2 
میزان آشنایی و درک قوانین و 

 مقررات حقوقی در سطح سازمان
19 87/9 929 

۱9 
خاب و ارائه یک سبد محصوالت انت

 یا خدمات
19 09/9 12 

 ۱1 87/۱ 988 وری كل عواملبهره ۱۱

۱0 
وری سرانه تولید / خدمات بهره

 عوامل
988 07/9 19 

۱1 
مدیریت میزان  منابع مورد نیاز 

 برای دستیابی به اهداف
988 99/۱ ۱9 

۱7 
نرخ ضایعات كل )نفر ساعت 

 نیروی كار(
988 1/9 01 

۱0 
-مدت زمان تأخیر نسبت به برنامه

 ریزی
988 0/9 78 

۱1 

كاهش و جلوگیری از صدمات 

ناشی از عملیات  ارائه 

خدمات/تولیدی در طی چرخه عمر 

 محصول

07 17/2 990 

 92 99/۱ 19 داشتن دانش، تجربه و تخصص كا 08

09 
تعهد سازمانی به كیفیت و تطابق 

 محصول با درخواست مشتری
988  22 
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 های  مرحله اول تحقیقها ومولفهدرصد تأيید، میانگین اهمیت و رتبه سازه -1جدول 

 یپذیرعنوان مؤلفه رقابت ردیف ابعاد هاسازه

درصد 

 تایید تاثیر

 مؤلفه

میانگین 

اهمیت 

تاثیر 

 مؤلفه

 رتبه

 29 27/۱ 988 ریزیتعهد سازمانی به برنامه 02

09 
تعهد سازمانی در ارئه خدمات و 

 عملکرد محصول
988 19/9 01 

0۱ 
تعهد سازمانی در خدمات پس از 

 فروش
988 27/۱ 2۱ 

00 
مدیریت منابع انسانی )وفاداری 

 كاركنان(
19 ۱7/9 10 

01 
 مدیریت منابع انسانی )فرآیندهای

 جذب كاركنان(
08 19/2 921 

07 
مدیریت منابع انسانی )سطح 

 تخصص كاركنان(
988 07/9 1۱ 

00 
مدیریت منابع انسانی )رضایت 

 كاركنان(
07 1/9 07 

01 
مدیریت منابع انسانی )آموزش و 

 توسعه كاركنان(
08 ۱/9 988 

18 
مدیریت منابع انسانی )انگیزش 

 كاركنان(
19 79/9 71 

19 
مدیریت منابع انسانی 

 )تعهدكاركنان(
19 07/9 10 

12 
مدیریت منابع انسانی )كیفیت 

 زندگی كاركنان(
08 28/9 991 

 79 08/9 19 ارزش افزوده هر كارمند 19

 02 17/9 988 روح رقابت 1۱

 989 ۱8/9 07 روح یگانگی 10

 00 18/9 19 فرهنگ سازمانی 11

 09 17/9 07 رضایت شغلی 17

یه
ما

سر
ی، 

ور
دآ

سو
ی، 

نگ
دی

)نق
ی 

مال
و 

ی 
ده

، ب
ی

ار
گذ

ی(
رم

اه
 

 20 27/۱ 988 توان )قدرت( مالی 10

11 
گذاری توان )قدرت( مالی سرمایه

 هاپروژه
988 28/۱ 99 

78 
گذاری توان )قدرت( مالی سرمایه

 تحقیق و توسعه
988 08/9 72 

79 
دسترسی به مراكز تامین منابع 

 مالی
988 99/۱ ۱2 

 07 99/9 987 (ROAنرخ بازگشت دارایی ) 72

 07 99/9 980 (ROIگذاری )نرخ بازدهی سرمایه 79

7۱ 
ها / مزیت موفقیت در كنترل هزینه

 ایهزینه
988 28/۱ 9۱ 
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 های  مرحله اول تحقیقها ومولفهدرصد تأيید، میانگین اهمیت و رتبه سازه -1جدول 

 یپذیرعنوان مؤلفه رقابت ردیف ابعاد هاسازه

درصد 

 تایید تاثیر

 مؤلفه

میانگین 

اهمیت 

تاثیر 

 مؤلفه

 رتبه

 79 08/9 988 وری سرانه هزینهبهره 70

 11 07/9 988 حاشیه سود خالص 71

 08 79/9 988 سود آوری 77

 99۱ 29/9 19 وری سرانه سودبهره 70

 922 87/9 07 رشد سود 71

 920 19/2 01 بازده ارزش ویژه 08

 998 07/2 08 نسبت سود به فروش 09

 990 1۱/2 01 بازده دارایی 02

 999 07/2 08 نسبت بدهی به كل دارایی 09

 982 ۱8/9 19 میانگین دوره وصول مطالبات 0۱

 997 28/9 19 هاكل داراییگردش  00

 9۱9 99/2 79 سود سهام هر شركت 01

 9۱9 20/2 79 وری سرانه درآمدبهره 07

 991 1۱/2 07 درآمد هر سهم 00

 929 9 988 رشد درآمد 01

 989 ۱8/9 19 آنالیز بهای تمام شده 18

 999 21/9 988 فروش یا درآمد كل 19

ت 
رك

ش
ت 

عی
وق

 م
 و

ت
طا

تبا
ار

ار
از

ر ب
د

 

 99 99/۱ 988 بازاریابی 12

 21 27/۱ 988 سهم بازار 19

 08 87/۱ 988 تصویر سازی نشان تجاری 1۱

10 
تصویر سازی مناسب و تبلیغ 

 برای مشتریان
19 08/9 7۱ 

 0۱ 17/9 988 تغییر در سهم بازار 11

17 
محصوالت یا خدمات جدید ارائه 

 شده به بازار
19 18/9 01 

10 
گردش موجودی محصوالت یا 

 خدمات
19 71/2 992 

 90 28/۱ 988 میزان موفقیت محصول یا خدمات 11

988 
میزان موفقیت محصول یا خدمات 

 جدید
988 08/9 70 

989 
تصویر سازی كیفیت محصول یا 

 خدمات
988 28/۱ 91 

 2 18/۱ 988 حفظ و نگهداری مشتری 982

 990 29/9 19 رشد )حجم( فروش 989

 71 71/9 988 عملکرد كلی 98۱

 0 09/۱ 988 رضایت مشتری 980

 999 79/2 79 رضایت از رشد سهام 981
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 های  مرحله اول تحقیقها ومولفهدرصد تأيید، میانگین اهمیت و رتبه سازه -1جدول 

 یپذیرعنوان مؤلفه رقابت ردیف ابعاد هاسازه

درصد 

 تایید تاثیر

 مؤلفه

میانگین 

اهمیت 

تاثیر 

 مؤلفه

 رتبه

 97 28/۱ 988 وفاداری مشتری 987

 9 18/۱ 988 توان جذب مشتریان 980

 ۱ 18/۱ 988 شناسایی نیازهای مشتریان 981

998 
ارتباط نزدیک با مشتریان 

 )ذینفعان(
988 18/۱ 0 

999 
ارتباط قوی با زنجیره تامین 

 ها و خدمات()ورودی
988 27/۱ 27 

992 
های شاخص ارتباط با شركت

 داخلی و خارجی
988 27/۱ 20 

999 

ارتباط و تماس رسمی و 

غیررسمی مؤثر در بازارهای 

 كلیدی

988 99/۱ ۱9 

 991 9۱/9 988 داشتن شبکه همکاری نظیر هلدینگ 99۱

990 
داشتن دفاتر و یا نمایندگی داخلی 

 و خارجی
988 ۱7/9 11 

991 
ریزی و پذیری برنامهانعطاف

 زمانبندی
988 71/9 77 

997 

پذیری محصوالن انعطاف

)تولیدات( یا خدمات )تنوع تولیدات 

 و خدمات(

19 ۱8/9 98۱ 

990 
پذیری ماشین آالت و انعطاف

 تجهیزات
12 99/2 9۱2 

 9۱0 77/9 0۱ پذیری موادعطافان 991

 980 90/9 12 پذیری فرآیندهاانعطاف 928

 99۱ 11/2 77 پذیری مسیرانعطاف 929

 92۱ 9 988 پذیری حجمانعطاف 922

 990 90/9 988 پذیری توسعهانعطاف 929

 999 29/9 12 پذیری عملیاتانعطاف 92۱

 998 99/9 988 پذیری بازارانعطاف 920

 920 9 988 پذیری اتوماسیونانعطاف 921

 19 09/9 988 پذیری نیروی كارانعطاف 927

ن 
وا

و ت
ش 

دان
ت 

ری
دی

م

ی
ور

وآ
و ن

ت 
الفی

خ
 

920 
وجود راهبرد جذب و توسعه 

 دانش فناورانه
988 9۱/۱ 90 

 9۱ 99/۱ 988 توان تحقیق و توسعه شركت 921

998 
 Knowدستیابی به دانش پایه )

How) 
988 18/۱ 1 
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 های  مرحله اول تحقیقها ومولفهدرصد تأيید، میانگین اهمیت و رتبه سازه -1جدول 

 یپذیرعنوان مؤلفه رقابت ردیف ابعاد هاسازه

درصد 

 تایید تاثیر

 مؤلفه

میانگین 

اهمیت 

تاثیر 

 مؤلفه

 رتبه

999 
های دستیابی به دانش و فناوری

 نوین
988 ۱7/۱ 1 

992 
تجاری سازی نتایج تحقیق و 

 توسعه و نوآوری
988 ۱ 00 

999 
ارتباط و همکاری مؤثر با با منابع 

 اطالعات و نوآوری
988 ۱ 01 

99۱ 
ارتباط و همکاری مؤثر با با رقبا و 

 مشتریات
988 99/۱ ۱۱ 

990 
اط و همکاری مؤثر با با تامین رتب

 كنندگان
19 07/9 17 

991 

ارتباط و همکاری مؤثر با 

ها و مراكز تحقیق و دانشگاه

 توسعه

19 21/9 992 

 1۱ 09/9 988 مدیریت دانش )زیرساخت دانش( 997

 09 79/9 988 مدیریت دانش )میزان جذب دانش( 990

991 
مدیریت دانش )میزان توسعه 

 دانش(
988 09/9 10 

9۱8 
مدیریت دانش )میزان یکپارچگی 

 دانش(
988 18/9 18 

9۱9 
مدیریت دانش )میزان انتشار و 

 توزیع دانش(
19 19/2 927 

 997 17/2 08 كارآفرینی 9۱2

فن
ت

عا
طال

ی ا
ور

آ
 

 07 ۱ 988 توان بکارگیری فناوری اطالعات 9۱9

 ۱0 99/۱ 988 امنیت اطالعات 9۱۱

9۱0 
های ان استفاده از بانکمیز

 هااطالعات و داده
988 87/۱ 09 

9۱1 
افزارهای میزان استفاده از نرم

 كاربردی
988 07/9 10 

9۱7 
میزان استفاده از شبکه های 

 مناسب
19 99/9 981 

 11 09/9 988 گری از سایت پویای اینترنتیبهره 9۱0

 17 09/9 988 انعطاف پذیری سخت افزاری 9۱1

 19 18/9 988 انعطاف پذیری نرم افزاری 908
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با در نظر گرفتن همزمان دو شرط پاسخ مثبت خبرگان بر تاثیر مؤلفه و اهمیت بیش از 

مؤلفه وارد مرحله دوم شدند كه از آنها برای ارزیابی وضعیت  08تعداد  ،آن 08%

 پذیری براساس طیف لیکرت استفاده گردید.ها و عوامل مؤثر بر رقابتموجود مؤلفه

پذیری گیری وضعیت موجود رقابتبه اندازهها به منظور بررسی روابط بین مؤلفه

های برای تجزیه و تحلیل دادهسازی معادالت ساختاری پرداخته شد و از روش مدل

برای مدل سازی معادالت ساختاری در این تحقیق از . گردیداستفاده گردآوری شده 

منظور برآورد بارهای عاملی و ضرایب مسیر استفاده  روش حداقل مربعات جزیی به

 شد.

های آشکار است كه به عنوان مؤلفهپرسش  08پژوهش شامل مرحله دوم نامه پرسش

شوند، همچنین دارای دو سطح متغیر مکنون )متغیرهای آشکار( در نظر گرفته می

های مؤلفهو  و صنعت یمرتبط با سطح ملهای )پنهان( است كه در بخش اول مؤلفه

های بخش اول شامل بنگاه بوده و در بخش دوم به عنوان زیر شاخهمرتبط با سطح 

سطح ها در ساختلکرد اقتصادی، كارایی تجاری، زیرهفت متغیر مکنون به شرح، عم

، شركت در بازار تیارتباطات و موقعو منابع داخلی سازمان، مالی،  و صنعت یمل

 باشد.در سطح بنگاه می اطالعات یورافنی و آورو نو تیدانش و توان خالف تیریمد

 هایمدل برازش تا است الزم ها،فرضیه آزمودن از قبل جزئی، مربعات حداقل روش در

)هیر و  گیرد قرار بررسی مورد پژوهش كلی مدل و مدل ساختاری گیری،اندازه

 (.9910همکاران، 

و انجام تحلیل عاملی  PLSار افزها در نرمنامهپرسشهای پس از ورود و پردازش داده

مدل ساختاری اولیه تحقیق همراه با ضرایب بارهای عاملی و تحلیل یج انتتائیدی، 

ضرایب معناداری استخراج گردید. پس از آزمون مدل معادالت ساختاری با نرم افزار 

PLSذا باشند لها دارای بار عاملی بسیار پایینی می، مالحظه گردید كه بعضی از مؤلفه

ور ذهای مکواگرا و پایایی بهتر پژوهش ناگزیر به حذف مؤلفه منظور برآورد رواییبه

ضرایب بارهای عاملی و ضرایب معناداری شده و آزمون مجدد اجرا گردید، كه نتیجه 

 ارائه شده است.  9و  2های شکلدر 
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 مدل معادالت ساختاری ثانويه تحقیق همراه با ضرايب بارهای عاملی -1شکل 

 

 
 دارمعنامدل معادالت ساختاری ثانويه تحقیق همراه با ضرايب  -9شکل 

 

 0/8 )باید باالی  باشدمی 7/8كه تمامی بارهای عاملی بیش از  دهد مینتایج نشان 

  tهم چنین مقدار آماره. باشندمی مناسبی عاملی بار دارای هاسنجه باشد( در نتیجه همه

معنادار  %10بزرگترند و در نتیجه در سطح اطمینان  11/9بارهای عاملی از برای تمامی

 11/9باالتر از  tدر نتیجه چون بار عاملی هر مؤلفه با سازه خود دارای مقدار باشند. می

ها و متغیرهای گیری سازهاست مدل دارای روایی سازه بوده و از دقت الزم برای اندازه

 مکنون برخوردار است.
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باشد. های معادالت ساختاری نیز مطابق جدول ذیل میلهای برازش مدسایر شاخص

های مورد مطالعه دارای میانگین تمام متغیر، 0براساس اطالعات ارائه شده در جدول 

های در هستند كه نشان از روایی باالی شاخص 0/8واریانس استخراج شده باالتر از 

د. بررسی و تایید شنیز رها برای متغیواگرا نظر گرفته شده برای متغیرها دارد. روایی 

باشد. برای تمامی نتایج پایایی مركب و آلفای كرونباخ، گویای پایایی متغیرها می

( 90/8)باالتر از خوب متغیرهای موجود در پژوهش، شاخص روایی متقاطع مثبت و 

 گیری دارد.اندازه بوده كه نشان از كیفیت مطلوب مدل

است كه نشان از برازش مناسب مدل دارد. به شده  00/8مقدار شاخص برازش برابر 

های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش تر دادهبیان ساده

 های نظری است. مناسبی دارد و این موضوع، بیانگر همسو بودن سؤاالت با متغیر
 

 های معادالت ساختاریهای برازش مدلمقادير شاخص -1جدول 

 متغیرهای مکنون
ضريب آلفای 

 کرونباخ
(Alpha>0.7) 

ضريب 
پايايی 
 ترکیبی

(CR>0.7) 

میانگین 
واريانس 
 استخراجی

(AVE>0.5) 

 R²مقدار 
های سازه

 ازدرون
و  1199، 1161

1111 

 Q²مقدار 
های سازه

 زادرون
و  1161، 1111

1191 

Red 

های مرتبط با سطح مؤلفه
 ملی و صنعت

02/8 01/8 09/8 97/8 91/8 91/8 

 ۱9/8 9۱/8 00/8 01/8 70/8 79/8 عملکرد اقتصادی 
 ۱۱/8 ۱9/8 77/8 07/8 71/8 72/8 كارایی تجارت 
 ۱0/8 ۱2/8 72/8 11/8 08/8 78/8 هازیر ساخت 

های مرتبط با سطح مؤلفه
 بنگاه

10/8 1۱/8 08/8 18/8 21/8 27/8 

 27/8 20/8 70/8 00/8 00/8 00/8 منابع داخلی سازمان 
 22/8 90/8 90/8 07/8 07/8 0۱/8 مالی 

 
ارتباطات و موقعیت 

 شركت در بازار
01/8 01/8 01/8 70/8 9۱/8 91/8 

 
مدیریت دانش و توان 

 خالقیت و نوآوری
18/8 12/8 17/8 00/8 01/8 07/8 

 21/8 29/8 ۱8/8 10/8 00/8 09/8 آوری اطالعاتفن 

 

 ارزيابی مدل ساختاری

است.  شده پرداخته ساختاری مدل بررسی به گیریاندازه مدل برازش بررسی از بعد

معیارهای  شود. ازمی تبیین یکدیگر با پنهان متغیرهای پیوند ساختاری چگونگی مدل در
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با توجه به شود. می استفاده مدل ارزیابی برای  tو آماره تعیین ضریب ضریب مسیر،

ها به های اصلی و زیر شاخهمتغیر ، روابط موجود بینی بدست آمدهضرایب معنادار

 گردد. شرح جداول زیر تبیین و توصیف می

 های اصلیبرای متغیر داری مدلامستقیم و ضرایب معن رابطه نتایج -

 

 های اصلیبرای متغیر داری مدلامستقیم و ضرايب معن نتايج رابطه -1جدول 

 نتیجه آزمون داریمعنا ضریب مسیر نشان اختصاری مسیر

های مرتبط با مؤلفه بین:داری معنارابطه 
 پذیریسطح ملی و صنعت و رقابت

NL→COM 191/8 129/0 
اولویت  تایید

 دوم

های مرتبط با مؤلفه دار بین:رابطه معنا
 پذیریو رقابت سطح بنگاه

FL→COM 10/8 998/19 
 تایید

 اولویت اول

 

 هادر بین زیر شاخه مستقیم و ضرایب معناداری مدل رابطة نتایج -

 

 های متغیرهای اصلیزير شاخه داری مدلامستقیم و ضرايب معن نتايج رابطه -1دول ج

 نتیجه آزمون داریمعنا ضریب مسیر نشان اختصاری مسیر

 دار بین:رابطه معنا
  پذیریهای عملکرد اقتصادی و رقابتمؤلفه

EP→COM 9۱2/8  779/9 
 تایید

 اولویت چهارم
 دار بین:رابطه معنا

 پذیری ارایی تجاری و رقابتهای كمؤلفه
BE→COM 992/8-  باشدرد می 090/9 

 دار بین:رابطه معنا
 پذیری ها و رقابتهای زیرساختمؤلفه

IN→COM 989/8-  117/9 
 تایید

 اولویت پنجم
 دار بین:رابطه معنا

های منابع داخلی سازمان و مؤلفه
 پذیری رقابت

IR→COM 880/8-  رد می باشد 8۱1/8 

 دار بین:معنارابطه 
های مالی )نقدینگی، ...( و مؤلفه
 پذیری رقابت

FI→COM ۱11/8-  ۱22/9 
 تایید

 اولویت دوم

 دار بین:رابطه معنا
شركت در  تیارتباطات و موقعهای مؤلفه
 پذیری و رقابت بازار

CP→COM ۱11/8-  رد می باشد 197/9 

 دار بین:رابطه معنا
القیت و های مدیریت دانش و توان خمؤلفه

 پذیری ... و رقابت
KM→COM 018/8  00۱/9 

 تایید
 اولویت اول

 دار بین:رابطه معنا
 پذیری های فناوری اطالعات و رقابتمؤلفه

IT→COM ۱01/8-  897/2 
 تایید

 اولویت سوم

 گیرینتیجه

به نُه  "بنگاه"و سطح  "ملی و صنعت"مؤلفه در سطح  908تعداد  نتایج تحقیق مطابق

و  "كارایی تجارت"، "كارایی دولت"، "عملکرد افتصادی"زیرشاخه  ۱شامل  زیرشاخة
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منابع داخلی سازمانی، "زیرشاخه  0در سطح ملی و صنعت و همچنین  "هازیرساخت"

مدیریت دانش و توان خالقیت و "، "ارتباطات و موقعیت شركت در بازار"، "مالی"

 شدند. در سطح بنگاه تقسیم "آوری اطالعاتفن"و  "نوآوری

-ها و عوامل مؤثر بر رقابتجهت شناسایی مؤلفهپیشینه مؤلفه استخراج شده از  908از 

زیرشاخه در دو سطح استخراج  7مؤلفه در  08پذیری، براساس نظر خبرگان، تعداد 

 كارایی"و  "كارایی دولت"های های زیرشاخهگردیدند، الزم به ذكر است كه كلیه مؤلفه

بوده، كه این امر منجر به حذف دو زیرشاخه  08ن اهمیت كمتر از ، دارای میانگی"تجارت

 مذكور گردید. 

مرحله دوم تحقیق اجرا شد كه اهم نتایج آن به شرح زیر  ،براساس نتایج مرحله اول

 است:

ارتباط و تعامل در اجرای اول مدل معادالت ساختاری، مالحظه گردید كه دو مؤلفه  -

دارای  و خدمات( های)ورود نیتام رهیبا زنج یباط قوارتو  (نفعانی)ذ یمؤثر با مشتر

وهش واگرا و پایایی بهتر پژمنظور برآورد رواییباشند لذا بهبار عاملی بسیار پایینی می

 های مذكور و آزمون مجدد گردید.اقدام به حذف مؤلفه

 های( اصلیتحلیل روابط با توجه به ضرایب معناداری مدل در بین متغیرهای )گروه -

-با رقابت "بنگاه"و  "سطح ملی و صنعت"های حاكی از وجود رابطه معنادار بین مؤلفه

پذیری بوده و از نظر اهمیت با توجه به ضریب مسیر، سطح بنگاه، دارای اولویت اول 

 باشد.می

های متغیرهای مدل در بین زیرشاخه یتحلیل روابط با توجه به ضرایب معنادار -

های رف حاكی از عدم وجود رابطه معنادار بین مؤلفههای( اصلی از یک ط)گروه

با  "شركت در بازار تیرتباطات و موقعا"و  "منابع داخلی سازمان"، "كارایی تجاری"

مدیریت دانش "های پذیری بوده و از طرف دیگر مؤید رابطه معنادار بین مؤلفهرقابت

و  "لکرد اقتصادیعم"، "آوری اطالعاتفن"، "مالی"، "و توان خالقیت و نوآوری

 باشد.به ترتیب اولویت اهمیت می "هازیرساخت"

های های پیشین كه براساس آنها مولفههای تحلیلی این تحقیق نیز با نتایج پژوهشیافته

دانند همخوانی دارد. چراكه تر از سطح ملی و صنعت میپذیری سطح بنگاه را مهمرقابت

اول آنکه، عوامل "خص شده این است كه: های پیشین مشآنچه كه تاكنون در پژوهش
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كنند ولی برای ارتقای پذیری بازی میكالن اقتصادی نقش مهمی در ایجاد محیط رقابت

وسط المللی تپذیری بیندوم آنکه، رقابت". "كندپذیری كفایت نمیموفقیت در رقابت

یار ها بسنگاهو مهیا كردن فضای كالن اقتصادی برای فعالیت ب "شودها ایجاد میبنگاه

 پذیری به شمار می روند.ها عنصر محوری رقابتمهم است ولی در هر حال بنگاه

های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، بر مبنای نتایج تحقیق به شركت

ی پذیری خود اقدام به شناسایشود به منظور ارتقای رقابتگاز و پتروشیمی پیشنهاد می

مدیریت دانش و توان خالقیت و "های ی برای تقویت زیر شاخهو تدوین راهکارهای

عملکرد "های نمایند و تقویت زیرشاخه "وری اطالعاتفنا"، "مالی"، "نوآوری

 مجامعكه مرتبط با سطح ملی و صنعت هستند را از طریق  "هازیرساخت"و  "اقتصادی

 صنفی پیگیری نمایند.

نشان  كند. موضوع اولبرای آینده پیشنهاد میاین تحقیق مسیرهای تحقیقاتی مختلفی را 

دادن سودمند بودن مدل توسعه یافته و اركان آن از طریق آزمون مدل توسعه یافته با 

های مهندسی و مهندسین مشاور های موفق شركتاستفاده از مطالعات موردی و نمونه

ه قات آیندتر برای تحقیگاز و پتروشیمی است. یک موضوع جدی، كشور در حوزه نفت

های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه پذیری شركتهای رقابتبررسی مؤلفه

پذیری در حوزه كسب و كارهای های رقابتنفت، گاز و پتروشیمی براساس مدل

 های تکامل یابنده پیچیده است.خدماتی دانش بنیان و سیستم

صنعت مهندسی  ذیری درپاین پژوهش در سطح ملی اولین پژوهش در زمینه رقابت

در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی( های مهندسی و مهندسین مشاور ایران )شركت

متأسفانه تاكنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است و با توجه به آنکه . باشدمی

های رقابتی پایدار جهت استفاده یکی از مسایل پیشروی صنعت كشور، شناسایی مزیت

های جهانی، نیازمند باشد، و برای موفقیت در بازارهای جهانی میبازار ظرفیتاز 

تواند باشد، نتایج این پژوهش میمنظور مقابله با رقیبان جدید میه بمناسب راهبردهای 

 باشد.و راهگشا بسیار كاربردی 
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Abstracts 
Iran’s engineering and consulting engineer (E&CE) industry especially in the 

field of oil, gas and petrochemical (O,G&P), due to lack of competitiveness, 

it has not yet succeeded in achieving its position on the global market.  

This research is aimed at identifying and prioritizing components and 

affecting factors on competitiveness of Iran’s E&CE companies in the field of 

O, G&P, and their relationship between them. For this purpose, in the first 

stage, based on the review of literature and the use of expert opinion, the 

competitiveness components of Iran’s E&CE companies in the field of O, 

G&P were identified and prioritized, and secondly, based on the measurement 

of the existing competitiveness status of Iran’s E&CE companies in the field 

of O&G, and its analysis through structural equations modeling, relations 

between components and affecting factors on their competitiveness were 

investigated. This study was conducted in 2017 and based on the results , in 

the first stage, 50 affecting factors in 7 groups were identified. Based on the 

results of the second stage,  it was found that the components of “knowledge 

management and creativity and innovation capabilitie”, “finance”, 

“information technology”, “economic performance” and “infrastructure” 

respectively had the most impact on the competitiveness, of E&CE companies 

in the field of O, G&P. 
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