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بدانیم، به این پرسش اساسی می رسیم که چرا سهم شنرکت هنای مهندسنی    " جهانی
 تعینین و تبینین نقنش دولنت در     ایرانی از بازار جهانی اندک است؟ هدف این پژوهش

است. این پنژوهش،   بازار جهانی در ایران مهندسیهای  شرکت ملی رقابت توان افزایش
 در  از پانزده مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با صاحب نظران اینن عرصنه   با استفاده
 خندمات  صنادرات  بنا  منرتبط  سنازمانهای  و پیمانکناری  مشناور،  مهندسیهای  شرکت

 پنژوهش  نشنان  هنای   مالمون، انجام شده است.یافته تحلیل روش قالب ، در(مهندسی
ساختاری ساز و کارها در تنامین  دولت، عبارتند از: اصالح های  دهد ابعاد خط مشی می

ی سنازی؛  المللن  بینتغییر پارادیم به  بزر  مقیاس مهندسی باهای  مالی؛ ایجاد شرکت
دگرگون سازی ساز و کارهای حمایتی دولت خصوصا در روابط خارجی؛ سازمان دهنی  

 جایگناه  بنه  نگنرش  نوین در عرصه مدیریت صادرات خدمات مهندسی؛ و لنزوم تغیینر  
مهم تر از همه، رسیدن به اینن درک وینژه کنه در شنرایط      مهندسی. خدمات صادرات

تواند به عنوان موتور محرک اقتصادی  می فعلی اقتصادی ما، صادرات خدمات مهندسی
ترسیم شنده در هنر ینک از ابعناد پنن       های  عمل کند. که الزمه آن، اجرای خط مشی

 مهندسی ما را نشان است که شمای روشنی از چارچوب رقابت پذیری خدماتای  گانه
 دهد. می
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 مقدمه

 در را باالییهای  رتبه کشورها برخی که بینیم می بیاندازیم اطرافمان دنیای به نگاهی اگر

-خود اختصاص میاز جمله جدول صادر کنندگان خدمات مهندسی، به  جهانی صادرات

و اینن وضنعیت    دهند، اما متأسفانه جایگاه کشور ما در این عرصه چندان مطلوب نیست

چنند   ءمهندسنی جنز  های التحصیالن رشتهفارغتعداد  در شرایطی است که ایران از نظر

شرکت مهندسنی مشناور و پیمانکناری؛ بنا      12222، که در  بیش از کشور اول دنیا است

 مسئله (. بنابراین1822ل توجه اشتغال به کار دارند  امام بخش، تخصصی قاب -توان فنی

 وجنود  بنا  ایرانی، مهندسی خدمات چرا که شودمی آغاز پرسش این با پژوهش این اصلی

و از منظنری دیگنر، چنرا     دارند؟ را مرزی برون سطح در رقابت امکان کمتر تالش، سالها

منا بنه اینن عرصنه وارد شنده انند        برخی کشورهای همجوار مانند ترکیه که همزمان بنا 

اند  و بسنیاری  تر از ما بودهموفق های فنی،(، با وجود مشابهت در یرفیت1822 امینی، 

 ؟ (1822 نقوی، اند از بازارهای هدف ما را تصاحب نموده

رقنابتی،   شرایط بررسی روزها، برای این رقابتی پیچیده دنیای در که است اینجا نکته

 الزم و (Xing & Guo, 2017  رسناند نمنی  نتیجنه  به را ما رصه خاص،آن ع بر توجه صرف

 و شنوند  مالحظنه  وجهنی  چنند  منشنور  یک در موثر در حوزه تجارت، عوامل است کلیه

 در .(Hagos & Singh, 2018  شنود منی  مطنرح  کنه  اسنت  ملنی  پذیری رقابت کالن بحث

 در کنار و  و کسب یک که است هایی توانمندی توان گفت، می پذیری ملی رقابت تعریف

 افنزایش  تواننایی  المللنی،  بین رقابت عرصه در تا باشد می دارا  کشور یک کالن، دیدگاه

 نمایند  حفنظ  مندت  بلنند  ای دوره برای را رقابت صحنه در ماندن و سوددهی بازار، سهم

   (.1 فصل ،1825 پورتر، 

و  توسنعه  ششنم  برنامنه  الیحنه  جملنه  از  باالدستی اسناد به نگاهی از سوی دیگر با

نفتنی و رقابنت پنذیری     غینر  صنادرات  موضنوع  که بینیممی بیانات مقام معظم رهبری(

از اینن منظنر رشند صنادرات        .دارد خاصنی  اهمینت  برنامه ششنم(،  77 عطف به ماده 

های کالن کشور اسنت؛ خصوصنا   خدمات مهندسی در راستای اسناد باالدستی و سیاست

در  دالر میلینارد  1222 بنر  بنازاری بنالغ   دنینا  مهندسی خدمات وقتی که بدانیم صادرات

درصند، از آن نصنیب    ننیم  از ، که متأسفانه کشنور منا کمتنر   (1822 انصاری، سال دارد 

بنابراین بایند دیند    (.1822 خارجه، امور وزارت اقتصادی دیسلماسی معاونت داشته است 
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ی وجنود نداشنته اسنت؟    هنای ارجح در صادرات غیر نفتی، کاستیهای  آیا در تعیین حوزه

 خندمات  و تجنارت  در خصوصی بخش فعالیت بر اساسی، قانون 55 اصل بر بنا همچنین

در عرصه صندور خندمات    مشارکت بخش خصوصی لزوم به توجه با که است شده تأکید

باشند(، منعی بنرای حرکنت    می مهندسی ما غیر دولتیهای  مهندسی  بسیاری از شرکت

 خورد. نمی خدمات مهندسی از منظر  اسناد باالدستی به چشمدر مسیر توسعه صادرات 

های پیشین عمدتا پذیری ملی، پژوهشعرصه رقابت است که در این مهم بسیار نکته

ینا   مس گاز و چون خامی مواد خشکبار یا پسته، خرما، فرش، سنتی مانند محصوالت به

و در خصنوص خندمات    انند؛ تبدیلی ماننند پتروشنیمی و نسناجی پرداختنه     -صنایع پایه

های صورت گرفته، عمدتا معطنوف بنه منظرهنای محندودتری چنون      پژوهش مهندسی،

ها یا رده بنندی عوامنل   تعیین بازارهای هدف، اولویت بندی مشکالت و شناسایی فرصت

تنا   معرفی شده در این پژوهش ننگریسته انند  بنیادین منظر از را اند، و موضوعمؤثر بوده

-گنذاریها،  ینل رقابنت   ترسیم جنامع سیاسنت   به تصحیح و کاربردی، هایراهکار ارائه با

و  پذیری ملی بسردازند؛ که در این تحقیق کوشش شده، شکاف موجنود، برطنرف گنردد.   

 و کلیه اموه واشاوه   ااا در خنود  حالنور  بنا  دولت و سیاست گذاران اینکه به توجه نهایتا با

 و جعفنری   انند  داشنته  منفی گاه و بتما تأثیر پذیریرقابت بر مقررات، و قوانین اعمال

 بنا  تواننند منی  چگوننه  اصنلی،  متغینر  یک عنوان به بدانیم خواهیممی( 1822 همکاران،

 بننابر  رساند؟ یاری عرصه این در ما رقابتی توان افزایش مناسب، به هایمشیخط تنظیم

 که، مشخص نماید: است آن مقاله این هدف این

دهنی در موضنوع   بنه جهنت   نیناز  محورهنایی  چنه  در باالدستی موجنود،  اسناد -الف

 صادرات خدمات مهندسی دارند؟

 هایی دارند؟گذاری موجود در این حوزه، چه کاستیمشیرویکردهای خط -ب

 خندمات  رقنابتی  توان افزایش جهت دولت هایمشیخط کلی و اجرایی چارچوب -ج

هنای  است و پرسنش  که پرسش اصلی این تحقیق گردد؟ ترسیم باید چگونه ما مهندسی

 :فرعی و جنبی مرتبط با آن

هنا  کندام  مهندسنی  خندمات  صنادرات  در ملی پذیریرقابت در مؤثر کالن عوامل -1

 هستندا؟

 و خصوصنی،  بخنش  سنازی توانمنند  جهنت  گنذاری، مشنی خط مقتالیات بنیادین -7
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 چنه  اقتصناد،  محرک موتورهای از یکی عنوان به مهندسی خدمات صادرات مسیر ترسیم

 باشند؟می

 مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

 از اجنرا  فراینند  اندیشمندان، از بسیاری زعم به :گذاری و رویکردهای آنمشیخط

 ابتندا  این فرایند، در .Howlett & Ramesh) (2015 ,شود می شروع مشیخط تدوین زمان

 و بررسی را مسائل حل های بدیل دولتی نهادهای شوند؛می سازی مفهوم عمومی مسائل

 ،1سناباتیه   اسنت  عقالئنی  الگنوی  منند، نظام روش این که کنندمی اجرا را منتخب بدیل

 عوامل تمامی بینی پیش عمومی، معموال گذاریمشیخط فرایند اما در (.12 ، ص.1828

 تنوان منی  میان این ، در(72، ص. 1822 زاده، شریف و الوانی  گرددنمی میسر تأثیرگذار

و دیگنر مراجنع اطالعناتی    هنا   نقش کانون های تفکر، رسانه نفعان، ی فشارهای تأثیر به

  (.27، ص. 1822 ،7الریمر و اسمیت کرد  اشاره

 تغیینرات  مندل  شنود،  منی  گرفته کار به مشی خط تدوین فرایند در که دیگری مدل

در  آنکنه  بنه  عناینت  ؛ که با(1822 زاده، شریف و الوانی  است 8لیندبلوم مدل یا تدریجی

 وجنود  کشنور  در مسنتندات  و قنوانین  ازای  عقبنه  خصوص صادرات خندمات مهندسنی،  

 از دارد، را آن کنردن  تر کارامد و مشکالت رفع در سعی فعلی قانون یا خط مشیداشته، 

 -جزئنی   تندریجی  تغییرات مدل از برگرفته را قوانین اصالحی اینگونه توان می منظر این

دانست، به طور ماال ابالغ آیین نامه اجرایی صدور خدمات فنی و مهندسی، بنا   (تدریجی

 این مدل قابل تفسیر است. 

 رضنایتبخش  مندل هربنرت    تنوان بنه مندل   مشی گذاری منی های خطاز دیگر مدل

هنایی چنون: زمنان انندک،     بنا توجنه بنه محندودیت     .( اشاره کرد5جیمز مارچ و سایمون

های انسانی و ارزشی؛ در بسیاری از مواقع دسنتیابی  یر جنبههای اطالعات، تأثمحدودیت

به گزینه بهینه دشوار است و در این شرایط با دستیابی به اولین گزیننه رضنایت بخنش،    

رسند  به نظر منی  (.1822 زاده، شریف و الوانی رسد مشی گذاری به اتمام میفرایند خط

هنای  و در غیاب امکان بررسیمشی گذاری در صادرات خدمات مهندسی کشور روند خط

 همه جانبه، چنین رویکردی نیز مرسوم بوده است.

 زباله است سطل شود، مدلمشی گذاری از آن یاد میمدل دیگری که در ادبیات خط
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 و منبهم  بسنیار  شنرایط  در گیری تصمیم توصیف برای 4و اولسن مارچ کوهن، توسط که

 نینل  وسایل و برانگیز بحث موضوعات یا اهداف سر بر که زمانی .است شده ارائه نظم بی

 در کنه  اسنت  زایندی  منواد  تصادفی انتخاب شبیه ندارد، فرایند کار،  وجود توافق آنها به

 (. 1822 زاده، شریف و الوانی شوند می ترکیب یکدیگر با زباله سطل یک

-گذاری وجود دارد که از میان آنهنا منی  مشیرویکردهای متفاوت دیگری هم در خط

( اشاره کرد کنه بنر   25-24 ، ص.1822 الوانی، گذاری مبتنی بر قدرت مشیبه خط توان

مشی گذاری بوسنیله نخبگنان قدرتمنند صنورت گرفتنه و دیگنران از آن       اساس آن، خط

مشنی گنذاری در   هنای خنط  کنند، یا چارچوب ائتالف مدافع  که به پیچیدگیتبعیت می

-هنای خنط   که در صدد تبیین گسسنت جوامع مدرن نظر دارد( و نظریه تعادل گسسته 

آید( و نهایتنا چنارچوب جریاننات    بر می آن  تغییرات تدریجی یا هاایستایی مش گذاری و 

 (.1821چندگانه  ساباتیه، 

های فعلی در عرصه صادرات خدمات مهندسی، با توجنه  گذاریمشی در خصوص خط

گاننه   چند جریانات مدل با ردموا بینانه از موضوع، بسیاریبه عدم ترسیم چشم انداز واقع

، 1821 سناباتیه،   دارد سنروکار  ابهام شرایط با چندگانه، جریانات است. مدل تفسیر قابل

 در پنذیرش  بنرای  کنه  اسنت  هنا  اینده  از ای ملغمنه  حاوی مشی، خط جریان و( 185 ص.

 مهنم  بسیار نکته (.154 ، ص.1821 ساباتیه،  کنند می رقابت هم با مشی خط هایکانون

 بسنیاری  سنالها  این در بیرون، از گذاریتاثیر عامل عنوان به هاتحریم مقوله که است این

مندت و   بلنند  ریزی برنامه و امکان کرده تبدیل واکنشی شکل به را هاگذاری سیاست از

 .است نموده از سیاست گذاران سلب را عقالیی

 رقابت پذیری ملی:  

رود  علنی  منی  همگنونی پنیش   سنوی  بنه  بیشتر روز به روز که داریم قرار دنیایی در

این مقوله ینا بنه   ترین بستر برای ورود به اساسی حال عین (. در1822اکبری و دیگران، 

 .((Konsolas, 2017است  جهانی شدن، ایجاد فالای رقابتی تعبیر دیگر

 مینان  در دیربناز  از( مطلنق  ینا   نسنبی  مزینت  کسنب  و پنذیری رقابنت  رقابت، بحث

 اولنین  از(. 1822 همکناران،  و حسنن پنور   است  بوده مطرح تجارت عرصه اندیشمندان

: اسنت  گفتنه  که کرد یاد 1اسمیت آدام از توانمی است پرداخته مقوله این به که کسانی
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 آن تولید در کند، تولید باالتر وریبهره و پایین تر هزینه با را کاالیی بتواند کشوری اگر"
 بنه  توانمی راستا همین در(. 1822جعفری و همکاران،   "است. مطلق مزیت دارای کاال

 . (Hagos & Singh, 2018  هم اشاره کرد 12و لیندر 2اوهلین ،2هکشر ،2های ریکاردونظریه

 رویکنرد  بنا  کالسنیک  اند. رویکردتوسنعه یافته زمنان گنذر در اقتنصادی های تئوری

 رویکنرد  بنوده و  صنادرات  توجینه بننه دنبنال    (،1822، 11مطلق یا ننسبی  کاتلر مزینت

 هنندف  اینن  بنرای  مزیننت رقنابتی   از مندرن، از جمله نظریه رقابت ملی مایکنل پنورتر،  

 .(1824کنرده اسنت  شاه طهماسبی و خداداد حسینی،  اسنتفاده

 ی اولنین نظرینه   ملنی،  پنذیری رقابت خصوص در پذیری ملی:های پایه رقابتمدل 

 مایکنل  پنذیری رقابنت  نظرینه  کنند،  تشنریح  توانسنت ملی  سطح در را رقابت که جامعی

 5کشنورها، بنا    موفقینت  ساختاری عوامل بر پایه نظریه این .(Porter, 1998)بود  17پورتر

 "صنایع مرتبط و حمایت کنننده "، "شرایط تقاضای داخلی"، "فاکتورهای درونی"عامل 

 پورتر .گردید منجر ملی الماس مدل نام به مدلی ارائه به "استراتژی، ساختار و رقابت"و 

 بنر  نینز  را نشنده  بیننی  پنیش  اتفاقات و دولت بیرونی عامل های خود، دوبررسی ادامه در

 .((Porter, 1998, Chapter 3افزود  چهارگانه عوامل
با اضنافه   ( 1227   18دنیا از جمله دانین  مختلف نقاط از اندیشمندانی پورتر از پس

   14(، چو، مون و کنیم  1228   15(،  راگمن1 شکل های چندملیتی کردن نقش شرکت

تکمیلنی دیگنری را    هنای مدل نظرشان، مورد منطقه شرایط با ( هر یک متناسب 7222

 ((Cegliński, 2017 اندارایه داده

 
 چند ملیتی به مدل الماس ملیهای  مدل دانینگ با اضافه شدن نقش شرکت -1شکل
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 های مجمع جهانی اقتصاد و مؤسسه توسعه مدیریت:  مدل

) اقتصاد جهانی مجمع 
16

WEF) توسعه مدیریت  مؤسسه و( 
17

IMD)بنا  ، به طورساالنه 

 (. بنر  (Garelli, 2002کنندمی کشورها طبقه بندی به اقدام پذیری،رقابت گزارشهای انتشار

-رکن تعریف می 17پایه اقتصاد که بر  جهانی مجمع جهانی پذیریرقابت گزارش اساس

 پایدار و باال رشد نر  کسب برای کشورها توانایی صورت به رقابتی، توان (،7شود  شکل 

18تولید ناخالص داخلی،  
GDPاست شده تعریف ( سرانه  IMD, 2018.) 

کشنور   152های مجمع جهانی اقتصاد، رتبه اینران در مینان   بر اساس آخرین بررسی

بوده است، متاسفانه در سالهای بعد عمدتا بنا   12جایگاه  7211مورد بررسی که در سال 

به رتبنه   7212ای که در سال (  به گونه1821کاهش مواجه بوده  امیرخانلو و صفدری، 

 تقلیل یافته است. 22

ا
 پذیری در مدل مجمع جهانی اقتصادگانه رقابت 12ارکان  -2 شکل

 5کشنور بنه    ینک  پذیریرقابت بر مؤثر همچنین در مدل مؤسسه توسعه مدیریت، عوامل

 فیزیکنی  هایکار، و زیرساختوکارایی کسب دولت، هایاقتصادی، سیاست دسته: کارایی

 (.IMD, 2018 شوند تقسیم می
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 نقش دولت در رقابت پذیری ملی:

 نتنای   و مسنائل  ازای  طینف عمنده   کنه  کشنورها  بسیاری در که است این مهم نکته

 حسنینی،  و طهماسنبی  شناه   خنورده  گره دولتها با مرتبط بنیادی مسائل به مأال نهایی،

 وینژه  توجنه  شایسنته  و تأثیرگنذار  بسیار موضوعی دولتی، خط مشی های تأثیر ،(1824

هنای پنولی،   سیاسننت تنوان اشناره کنرد بنه:     های دولت، میمشیدر ارتباط با خط است.

هنای دیگنر در سنطح    گینری منر  ارز و تصنمی  ،واردات و صادراتقوانین  ،قوانین مالیاتی

 (.(Porter et al., 2012 اقتصاد خنرد و کالن

 به حاضر قرن اوایل و بیستم قرن دوم نیمه در که کشورها از بسیاری عملکرد بررسی

 تنأثیر  از حکاینت  ،...(جننوبی، تنایوان و   کره ژاپن، جمله از  اندیافته دست یافتگی توسعه

در  (.4 ، ص.1822 مقیسنه،  و احمدیان  دارد هادولت اصولی هایبرنامه کتمان قابل غیر

 کنیم.ها در دو کشور ژاپن و ترکیه اشاراتی میگذاریمشی یل به برخی از خط

گیری بخش خصوصی توانمند دولت در یک سیر تکاملی به شکلدر این کشور : ژاپن

همچنین درجنه بناالیی از همکناری مینان دولنت و بخنش خصوصنی         .کمک کرده است

-از جمله صنایع سنگین میتسوبیشی کنه در پنروژه   های کسب وکار بزر  گروه تخب من

پنس از رسنیدن بنه    است.  داشته ، وجود(های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حاضر بوده

های کوچنک و متوسنط    به بنگاه ،های بزر  بنگاه حمایت دولت از ،مرحله توسعه یافتگی

بنه   (.1822 احمندیان و مقیسنه،    اسنت  و ایجاد محیط مساعد کسب وکار معطوف شده

تننوان چننین برشننمرد:  طنور خالصننه  عوامنل اصننلی مننت  بننه توسنعه در ژاپننن را منی     

گینری از داننش و تکنینک    بهنره "،   "توجه به عوامل انسنانی "،   "بسترسازی فرهنگی"

 ."میان دولت و بخش خصوصی همکاری"،  "نوین

(. 1822 نقنوی،   دارد منا  بنا  بسیار مشابهت فرهنگی و تاریخی ترکیه شرایط :ترکیه

 منا  بنا  هنم  ترکینه  مهندسنی  هنای و بازارهای هدف صادرات شرکت تخصصی هایرشته

میلینارد   82اما صادرات خدمات مهندسی ترکیه ساالنه قرینب بنه    ندارد؛ چندانی تفاوت

تا حد چهار میلیارد دالر بنوده و در   22-22و سهم ما در اوج خود در سالهای  دالر است 

 خارجنه،  امور وزارت اقتصادی دیسلماسی معاونت میلیارد دالر.  1-7سالهای اخیر، نهایتا 

1822)  

 توسنعه( هنای   مهندسی ترکینه  در منواد برنامنه    و فنی خدمات صدور جایگاه بررسی
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، دنن نگرهای اصلی اقتصاد میبه این بخش به عنوان یکی از محرکهال اوکه  دهدمی نشان

تأسنیس   خصوصی، با اقداماتی چنون  بخش -دولت همکاری مناسب مدل طراحی ثانیا با

هنای  انند تنا شنرکت   و ... فالنایی ایجناد کنرده   های تحقیق بنازار   حمایت ،تر در خارجادف

 (.1822 نقوی،  خود را در غربت تنها نبینند مهندسی این کشور

 پیشینه پژوهش:

 اسنت،  گرفتنه  ورتصن  تحقیقاتی مرزی،برون رقابت توان بررسی خصوص در ما کشور در

 محصنوالت  چنون  منواردی  بنه  عمندتا  کنه  است این تحقیقات این اکار اصلی مشکل اما

(، پسنته  1822خشنکبار  حسنن شنکوهی،     (،1822فرش  رضنا قلنی زاده،    سنتی مانند

 ماننند  تبندیلی -پاینه  صننایع  ینا  مس و گاز چون خامی مواد (؛ یا1822نوی،  کولی قلعه

یا نهایتا به صننایع کمتنر پیشنتازی چنون نسناجی       (1824پتروشیمی  عبداللهی حقی، 

 بر تکنولوژی که دنیایی در و روزها این مواردی، چنین اما اند؛( پرداخته1822 خسروی، 

 باشنند  مطرح رقابتی، الگوی یا موفق هاینمونه عنوان به توانندمی کمتر است، حاکم آن

 Nuryakin,2018). 

توان اشاره کرد به تحقیق احمند زاده و  مهندسی می خدمات اما در خصوص صادرات

-( در بررسی عوامل مؤثر در صادرات خدمات مهندسی که بنه سیاسنت  1821همکاران  

منطقنه   تجاری هایبلوک در ایران فعال گذاری خارجی و حالورگذاری در جذب سرمایه

 صادرات رشد در نوآوری اهمیت مقوله به که( 1828 طیبی و همکاران  کند؛ یااشاره می

هنای  ( که بنه تناثیر مابنت مشنو     1825پردازد و قلی پور فیالی  می مهندسی خدمات

( کنه در  1824کنند؛ همچننین تحقینق وحیندی راد      صادراتی در این زمینه اشاره منی 

تبیین رابطه میان صادرات خندمات مهندسنی و رشند اقتصنادی، ننوعی رابطنه تعنادلی        

ترین موانع را عدم اراینه  ( که مهم1822ق صدقیانی  گیرد؛ و تحقیبلندمدت را نتیجه می

هنای تحریمنی   خدمات در کالس جهانی، فقدان پوشنش ریسنک مناسنب و محندودیت    

-( که با ارایه مدلی بنرای تعینین مناسنب   1822فر  کند و نهایتا تحقیق کیوانعنوان می

-مشاهده میدهد. ترین بازارهای هدف، ارمنستان و روسیه را دارای اولویت تشخیص می

 شود که تمامی این تحقیقات حوزه نگرش محدودی داشته و به ژرفای این پنژوهش فنرو  

-ملی در این عرصه را هدف گرفتنه و آن را معطنوف بنه خنط     پذیریاند، که رقابتنرفته
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 متعدد بحث شده، دانسته است. ابعاد در گذاری متناسب دولتمشی

 تحقیق: نظری کالن چارچوب 

در اینن فراینند   . اراینه گردینده اسنت    8نظری این پژوهش در شکل چارچوب کالن 

گنذاری منرتبط، ورود بنه    مشنی ضمن بررسی اسناد باالدستی و در کنار آن مباحث خنط 

هنای دولنت،   مشنی گینرد. درتعینین چنارچوب خنط    هسته مرکزی پژوهش، صورت منی 

و و لنوازم  هنای رقنابتی کشنور از ینک سن     شناسایی و بهره گیری از عوامل کالن و مزیت

 و ابعاد به چارچوب، این ترسیم دو بازوی اصلی خواهند بود. در گذاری،مشیخط بنیادین

-گسترده طیف و نشده بسنده شده،  کر ملی پذیریرقابت هایمدل در مطرح هایالمان

 موجنود،  هایساختزیر و مدیریتی سیاسی، مالی، موارد فرهنگی، بنیادین مالامین از ای

 اسنتخراج  مربوط مالامین تریناصلی تا اند،گرفته قرار تحلیل مالمونی در معرض بحث و

 گردد.  ترسیم پژوهش هدف از کامل تصویری و

ا
 چارچوب کالن نظری تحقیق -3شکل 

 روش تحقیق

از روشنهای کارآمند   تحلیل مالنمون، کنه    در این تحقیق مبنای کار استفاده از روش

هنای  دهنه روشنهای کیفنی در   باشند.  می (1822 ابوالحسنی، طیبی است  کیفی تحقیق

 Aspers & Corte (اثبات رسیده اسنت   بهاند و کارامدی آنها زیادی داشتهگسترش اخیر 
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الگوهنای   برای شنناخت  است ، روشیتوان گفتدر تعریفی موجز از این روش می( 2019

دهننده  ، بر مبنای تحلیل عناصر تشنکیل  (Fitz Patrick, 2019 های کیفی در داده موجود

(.  همچنین قابنل  کنر اسنت    782، ص. 1825گفتار و نقطه نظرات  کیوی و کامسنهود، 

 گیری کاربردی انجام شده است.که این تحقیق از لحاظ رویکرد، استقرایی و با جهت

عمینق نیمنه    مصناحبه  هنا، از در گنرداوری داده هاا:  جامعه آماری وگردآوری داده

جامعنه آمناری، صناحب نظنران عرصنه       .شنده اسنت   گرفته با خبرگان بهره ساختاریافته

های مهندسی مشناور و پیمانکناران اجراینی، هینات     صادرات خدمات مهندسی از شرکت

هنای  هنای سناختمانی و سنایر سنازمان    مدیره جامعه مهندسان مشاور، سندیکای شرکت

ا اند. معیارهای انتخاب هدفمند مصاحبه شوندگان بر اساس شناخت قبلی، ین مرتبط بوده

شونده قبلی و همچننین جایگناه فنرد انتخنابی از منظنر داننش       معرفی از سوی مصاحبه

تخصصی، تجربه مدیریتی، اشراف بر موضوع و انگیزه کافی جهت مشنارکت در پنژوهش   

گینری،  ترین افراد انتخناب شنوند. ضنمنا، شنیوه نموننه     ای که مناسببوده است، به گونه

هنای متعنددی صنورت    است. در این راسنتا مصناحبه  قالاوتی و تا مرز اشباع نظری بوده 

 14گرفت که با کنار گذاشتن برخی  بدالیلی چون نارسا بودن، ناتمام بودن و ...( نهایتنا،  

-مصاحبه  تعداد نمونه از کل جامعه(، جهت تحلیل مالمون و تجزینه و تحلینل پرسنش   

 22شنغلی:   های پژوهش مورد استناد قرار گرفت. مصناحبه شنوندگان از نظنر موقعینت    

 72درصند بنا سنابقه بنیش از      22های مدیریتی ارشد، از نظر سابقه کار: درصد در سمت

 اند.درصد زن بوده 74درصد مرد و  24سال و از نظر ترکیب جنسیتی: 

فرایند کلی به این ترتیب بود که جمالت و نکات کلیدی در هر مصاحبه اسنتخراج     

یه، کدها با هنم ترکینب شنده و در دسنته هنای      گذاری اولگذاری شده و پس از کدو کد

هنای   مشابه به نام مالامین پایه قرار داده شدند. با تجزیه و تحلینل مالنامین پاینه، اینده    

تر یا مقوالت سازمان دهنده شکل گرفتند و در گام بعدی، همین مقنوالت در  ینل   اصلی

 بندی شدند.مالامین اصلی  ابعاد اصلی(، دسته

بنا   سنازی و  پیناده ضنبط شنده    منتن مصنناحبه جزییات کار به این ترتیب بود که ابتدا  

بنا   در ادامنه . تکمینل شند   های صورت گرفته در حنین مصناحبه  برداری استفاده از یادداشت

مسنتقل در   و نکنات  هنا اینده  کلینه ها  متن، در ابتدا برای هر یک از مصاحبه هرمطالعة دقیق 

لنزوم  » هنایی چنون:  ل فهم دسته بندی گردیدند. به طور مانال اینده  عبارات روشن و قابقالب 
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بایند  »ینا   «گیری از تجربیات آنهاهای مشابه در کشورهای دیگر و بهرهتعامل بیشتر با شرکت

ینا  « به تدری  به طرف همسان سازی  ضوابط داخلی با ساز و کارهای جهنانی حرکنت کننیم   

نحنوه تعامنل و منراودات داخلنی     »و ینا  « باشنند شرکتها باید نیروی انسانی خارجی داشنته  »

گذاری شده بود، در نهاینت بنا   مختلف استخراج و کدهای  که در مصاحبه« شرکتها تغییر یابد

 داخلنی  مراودات تبدیل گردید: 75مقایسه، ترکیب و معنی دهی مجدد به مالمون پایه شماره 

. بنه  (باشنند  داشنته  خارجی انسانی نیروی حتی  گردد منطبق دنیا روز سیا  و سبک بر شرکتها

هنا و نکنات  کنر شنده     به این ترتیب از میان اینده  17عنوان ماالی دیگر مالمون پایه شماره 

هنایی دارنند کنه بنه صنورت      وزارتخاننه مسنئولیت   2ینا   1در حال حاضنر  »استخراج گردید: 

رچگی پنردازد و یکسنا  هر بخش جداگانه به کارهنای خنود منی   »یا « کنندهماهن  عمل نمی

های مسئول و مرتبط و ننوعی تشنتت در   مشکل تعدد سازمان »یا « گیری وجود نداردتصمیم

 در تشنتت  و تعندد  مشنکل  رفنع  گردیند:  17که در نهاینت تبندیل بنه مالنمون پاینه      « کارها

 مهندسی. خدمات صادرات با مرتبطهای  سازمان

در گام بعدی، کار به این ترتیب پیش رفت که مالامین پایه استخراج شده به ترتینب  

فو  در  یل مالامین فرعی سازمان دهنده یا مقوالت دسنته بنندی گردیدنند. بنه طنور      

 در ایجادسازمانی واحند با عنوان:  18در  یل مقوله شماره  14تا  17مالمون پایه  5ماال 

قرار گرفتند  عرصه صادرات خدمات مهندسی یگانه یمتول و جمهوری ریاست معاونت سطح

 (  1 جدول 

 (13نحوه سازمان دادن مضامین پایه )ذیل مقوله  -1جدول 

 کد مالمون فرعی سازمان دهنده  مقوله( کد مالامین پایه

های مسئول و رفع مشکل تعدد و تشتت در سازمان
 مرتبط با صادرات خدمات مهندسی 

17
C- 

تحت معاونت ایجاد سازمانی واحد 
ریاست جمهوری که متولی یگانه 
 صادرات خدمات مهندسی باشد

18T- 

تاسیس سازمانی با جایگاه باال در نظام اجرایی کشور  
جهت یکسارچگی در تصمیمات  مانند نظام فنی و 

 اجرایی موجود( 

18
C- 

نیاز به برنامه ریزی  ساختاری و کارساز از سوی 
مستقیم با ریاست سازمانی منسجم و با ارتباط 

 جمهوری در این حوزه

15
C- 

لزوم ایجاد سازمانی متشکل که نقش دستگاه واسط و 
 یاری گر را میان دولت و بخش خصوصی ایفا کند

14
C- 
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در گام بعدی، مقوالت شکل گرفته  مالامین فرعی سازمان دهنده(، در  یل مالامین 

هنای دولنت در   مشنی اصنلی خنط  اصلی یا همان ابعاد اصلی جای گرفتند کنه چنارچوب   

کننند. بنه عننوان    های ایرانی را ترسیم میپذیری خدمات مهندسی شرکتافزایش رقابت

و « عامنل  هنای باننک  سنایر  و صنادرات  توسنعه  باننک  کردن کاراتر»نمونه چهار مقوله : 

 و نامنه  ضنمانت  صندور  شنرایط  بهبنود »و « صنادرات  ضمانت صندو  فعالیت گسترش»

 جاری روندهای وها  بخشنامه اصالح» و « ارزی و مالی سیاستهای سایر و بانکی اعتبارات

 سناختاری  اصنالح  در  ینل بعند اصنلی اول بنا عننوان:     « مانده مسکوت مصوبات اجرای و

، 7، جنای گرفتنند. درجندول    کنندگان صادر اعتباری و مالی تامین در موجود سازوکارهای

 فو ، مشخص گردیده اند. 5لی ا 1مالامین پایه شکل دهنده هر کدام از مقوالت 

 در  بعد اصلی اول و نحوه کدگذاری مضامین و مقوالت 4الی  1سامان دهی مقوالت  -2جدول 

 

در مسیر حرکت از شکل گیری مالامین پایه تا دسته بنندی آنهنا در  ینل مالنامین     

   ض                  ) ق   (         ض         

C-13لزشمامفزمیشاسروای ابانکاهایاعاولاوانندابانکات سع اصادومت

C-23تمرکزافعالیتاهایابانکات سع اصادومتابراشظیف امصلیاایعنیاپشتیبانیامزاصادومت

C-32تصحیحاشاتکمیلامقدمواتاحمایتیابانکات سع اصادومتاشابانکاهایاعاول

C-43مفزمیشاظرفیتاصندشقاضمانتاصادومتابرمیاحلاوشکلاصدشواضمانتاناو اها

C-52کاهشانرخامعتباواسنجیاورکتهاابرمیاصدشواضمانتاناو 

C-62تاویناوالیادواقالبامعتباواصادواکنندهابااودتابازپردمختیاکمتر

C-102حلامساسیاوشکلابیاثباتیانرخاموزادواکش و

C-137حلاوشکالتاصدشواضمانتاناو اشاو مودیاواننداکاهشانرخاصدشواآ اها

               ک               

        ک         
T-1

T-2گسترش فعالیت صندوق ضمانت صادرات C-73اپ وشابیم امیاب اصادواکنندگا ،اجهتاپ وشاویسکاعدماپردمختامزاس یاکاوفروایا اخاوجیا

C-82ابیم اناو اسروای اگذمویاجهتابیم اخدواتاوهندسیابااوشاوکتاسروای اگذموم اخاوجی

C-93تبادلامطالعاتاویا اصندشقاشاو سساتاوشاب اخاوجیاجهتاب اوشزاآشوی

بهبود شرایط اعتبارات بانکی و سایر

سیاستهای مالی و ارزی
T-3

C-114وفعاکمب داخط طامعتباویاشامیجاداخط طامعتباویاخاصابرمیاصدشواخدواتاوهندسی

C-12مصالحانح هامومی اتسهیالتاشابازپردمختاآنها،امخذاشثایقاشاکاهشاهزین اهایابانکی

T-4

C-154کاهشاسختاگیریابانکاورکزیادواو ودابازگشتاموزاصادومتیا

تغییراض مبطااوفافیتاوالیاباادوکاورمیطاتحریم،اک اوفافیتاوالی،اونجراب اوناساییاویاو د

4

C-145مفزمیشاب دج اجایزهاشاوش قاهایاصادومتیاب ااصادواکنندگا 

اصالح بخشنامه ها و روندهای جاری

)بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و سایر

دستگاه ها( و  اجرای مصوبات مسکوت

مانده

C-193بازنگریادواآییناناو امجرمییاحمایتامزاصادواکنندگا اخدواتاوهندسی

C-162

C-172تفکیکادوبخشناو اهایابانکاورکزیاویا اصادواکنندگا اکاالابااخدواتاوهندسی

C-183تغییراوشندافعلیاک اصادومتاخدواتاواولاوعافیتانمیش د
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فرعی سازمان دهنده  مقوالت( تا جمع بندی نهایی کار و تشکیل مالنامین اصنلی پنن     

گانه  ابعاد اصلی(، طبیعی است که در مواردی مسیر رفت و برگشتی جهت دستیابی بنه  

کارکردی،  هنم   -شبکه مالامین نهایی به کار گرفته شد. این طی طریق و کاوش معنایی

د، هم در خصنوص عنناوین مقنوالت و مالنامین     در خصوص مالاین پایه به کار گرفته ش

اصلی  ابعاد( که در مواردی دستخوش تغییر و اصالح شدند، تا در نهاینت پنن  مالنمون    

 بعد اصلی( به ثبات نهایی رسیدند.   4اصلی  

هنا کنه نیمنه سناختار یافتنه بنود  و هنر        نکته دیگر قابل  کر آنکه ساختار مصناحبه 

-منی  ادامنه  شده، مطرح مطالب اساس بر سسس شده، آغاز کلی سواالت با ابتدا مصاحبه

 در ایشنان  پیشننهادات  همچننین  و شونده مصاحبه اصلیهای  دغدغه و نکات به تا یافت

شنود(، در تعینین مسنیر و چشنم اننداز کنار  بنا توجنه بنه           مورد بحث پرداختنه  زمینه

به  کنر  های شایانی به محقق نمود. در  یل گستردگی موارد و مسایل مورد بحث( کمک

پردازیم  خالصنه پاسنخ منرتبط و معطنوف بنه محنور منورد         می هایی در این موردماال

   بررسی،  کر گردیده است(.
یکی از سواالت اصلی چنین بود: مشکل اصلی ما در بحنث صنادرات خندمات فننی و     

اکنندگان چنین بود:پاسخ یکی از شرکتمهندسی چیست؟

تنوان در   می اصلی آن را به نظر منزیر بنای تمامی مشکالت ما و هسته »
 « این عبارت خالصه کرد: عدم تعامل با دنیا. . . 

 یکی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز، همین مفهوم را در قالب عبارات زیر بیان کرد:

گذارنند پایمنان را از   تا زمانی که بنا دنینا تعامنل مناسنب ننداریم، نمنی      »
گذارنند در   نمنی  و مشاور ایرانی را مرزهامان بیرون بگذاریم. یعنی پیمانکار

 «المللی شرکت کنند.های بینمناقصه
 و یکی دیگر از مصاحبه شوندگان در همین خصوص، مورد  یل را مطرح کرد:

شنود ریسنک   ثباتی در روابط سیاسی با کشورهای دیگر باعث میبی». . . 
 «های مهندسی در بازارهای هدف ما افزایش یابد. . . حالور شرکت

های مشابه با موارد باال و بحث ها به نوعی طیف پاسخر اکار قریب به اتفا  مصاحبهد

شد و همین قالنیه  ها مطرح مینحوه تعامالت خارجی دولت و مشکالت مرتبط با تحریم

گشود که یکی از مسیرهای تعیین چنارچوب منورد نظنر منا از اینن      انداز را میاین چشم
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هنا و ترسنیم شنبکه    نهاینت و پنس از تکمینل تحلینل     زاویه باید نگریسته شنود؛ کنه در  

 نحنوه  تغیینر  و خنارجی  روابنط  زیربننایی  بهبنود  بنا عننوان:   17مالامین، در مقوله شماره 

 بنا  نفنو   هموارسنازی و در  یل بعد اصلی سوم قرار گرفت کنه عننوانش هسنت:     تعامالت

 خارجی. سیاست با مرتبط اقدامات و دولت حمایتی سازوکارهای سازی دگرگون

چنه انتظناری از دولنت و نهادهنای      به عنوان ماالی دیگر و در ارتباط با سنوال  ینل:  

 پاسخ یکی از شرکت کنندگان این بود: متولی دارید؟

 از پشنتیبانی  و روادیند  سنریع  صندور  در دیسلماسی دستگاه حمایت». . . 
 «کشورهای هدف. در هاشرکت حالور

 و یکی دیگر چنین گفت:

 ، سیاسنی   خنود  مشنکالت  سبب به دولت که است این واقعیت ببینید »
 «است. . .  کرده فراموش عمال را کنندگان صادر...(  و داخلی ، ارزی

 یکی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز چنین گفت:

 موضنوعات  و دفناعی  امنور  به  اکارا ما دولتهای توجه و تمرکز متاسفانه» 
 در دولتهنا  حالنور  حنوزه،  در اینن  فعاالن اصلی خواسته اما بوده، سیاسی
 بنه   کشنورها  دیگنر  بنا  سیاسنی  تعامالت و روابط از آنها استفاده و صحنه
 «.ایرانی هایشرکت از حمایت جهت است، در دوست کشورهای خصوص

 و این عبارات، از سوی یکی دیگر از شرکت کنندگان در پژوهش:

 هنای شنرکت  شنود کنه بایند از   نمی دیده سفرا در فرهن  متأسفانه این»

 «. . . کنند حمایت کشورها دیگر در کشور، اقتصادی فعاالن و ایرانی
 اجرایی: -و این پاسخ کاربردی

 اراینه  بزرگترین خارج، در یک شرکت کنار بلندپایه عینی مقامی حالور» 
 . . « .است شرکت آن برای ضمانت

ادبیات یا رویکردهنای  ها با هایی از این دست که در اغلب مصاحبهکه در نهایت پاسخ

هنای مهمنی از شنبکه مالنامین     شد، لزوم و اهمیت قرارگیری سرفصنل متفاوت بیان می

هنای  های ساختاری دولت و دستگاه دیسلماسی از شرکتمورد جستجو را در  یل حمایت

کرد، که در پایان  و همراه با تحلیل سنایر  مهندسی ایرانی در کشورهای دیگر گوشزد می

 دولنت  هنای سناختاری  کمنک : بنا عننوان   2بط(، منجر شد به مقوله شماره های مرتپاسخ
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 دسنتگاه  حماینت بنا عننوان:    12و مقوله شماره  هدف بازارهای در نفو  هموارسازی جهت

 پشنتیبانی بنا عننوان:    11و در کنارش مقوله شماره  ... و هانامه مقاوله تنظیم با دیسلماسی

مقوله اخینر در کننار    8، که این های خارجینمایندگی و هاخانه سفارت سوی از ساختاری

  .     کر شده در باال( در  یل بعد اصلی سوم قرار گرفت 17مقوله 

   روایی و پایایی

 اقدامات  یل انجام گرفت: تحقیق، روایی به منظور تامین

 نظری و اهداف پنژوهش، از چشنم   مبانی تفحص در با اصلی بررسی، هایحوزه-

ای محقق در عرصه خندمات  برخوردار گردیدند. ضمنا، حالور حرفه ایانداز اولیه

 ها اجتناب نماید.های شایانی به وی نمود تا از بیراههمهندسی، کمک

 ها، با وجنود حصنول اشنباع نظنری در     به منظور حصول اطمینان از اعتبار یافته

 مصاحبه یازدهم، کار تا مصاحبه پانزدهم ادامه یافت.

   ،از  خبرگنان  از از چهنار تنن   برای سنجش معیارهای مقبولیت و قابلیت تاییند 

به طور انتقنادی   اساتید دانشگاه و مسئولین سازمان توسعه تجارت( خواسته شد

تنا از   گذاری ارایه دهنند،  یادداشت ات خود را باساختار مالامین پیشنهاد درباره

 های احتمالی محقق اجتناب گردد.پیش داوری

 داده شند قرار مصاحبه شوندگان یار تدر اخ و شبکه مالامین حاصل   تحلیلنتای 

و تجنارب   پژوهشنگر درباره میزان همخوانی مینان تفاسنیر    خواسته شدو از آنها 

 .خودشان، ایهار نظر کنند

 فرایند به کار گرفته شده، اقدامات  یل صورت گرفت: جهت سنجش پایایی

آزمون استفاده و هر کدام در فاصله زمنانی   باز روش از مورد از مصاحبه ها، 8برای  -

درصند   22ای کدگذاری مجزا شدند، کنه در اینن روش، مینزان پاینایی بنیش از      هفته 7

 حاصل گردید.

برای محاسبه پایایی تکرارپذیری، از روش توافق میان کدگذاران مسنتقل اسنتفاده شند.     -

فنی و مهندسی خواسنته شند    از یکی از متخصصین حاضر در انجمن صادر کنندگان خدمات

تا سه مصاحبه را به طور تصادفی انتخناب و کدگنذاری نمایند. سنسس درصند توافنق  مینان        

 درصد حاصل گردید. 27کدگذار جدید با محقق( محاسبه شد، که به میزان 
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 پژوهشهای  یافته

 تنظیم شبکه مالامین

 باشند: می 8تعداد کل مالامین پایه، مقوالت و ابعاد استخراجی، به شرح جدول 

 تعداد متغیرها -3جدول 

 تعداد متغیرها

 24 مالامین پایه

 72 (مقوالت  دهندهسازمان مالامین

 4 مالامین اصلی  ابعاد اصلی(

-چنارچوب خنط   ارایه شده که بر اساس آن، ترسنیم  5شبکه کلی مالامین در شکل 

  گردیده است. میسر های دولتمشی

 
 جهانی خدمات مهندسی در بازار ملی رقابت توان افزایش در های دولتمشیخط چارچوب -4شکل 

          
          
            
            

 ااهم موسازیانف  
دگرگ نیاسازشکاوهایا
حمایتیاشامصالحاتا
دواوشمبطاخاوجی

تغییرانگر اب ا
جایگاهاصادومتا

خدواتاوهندسیاشا
ضرشوویاتابنیادینشا

بینا ال مزماوقابت
ململلیاسازی،اتشکیلا

هایابزو ،اورکت
تکی ابراوزیتهایا

نسبی

سازوا ادهیاعرص ا
خدواتاوهندسیا

وقابتاسالمادوادمخلا 
شاودیریتایک او  ا

 صادومت

مصالحاسازشکاوهاادوا
تاویناوالیاشا
معتباویاصادوا

کنندگا 

گستر افعالیتا
صندشقاضمانتا

صادومت

کاومتراکرد ابانکا
هایاعاولاشا
ت سع اصادومت

بهب داورمیطا
صدشواضمانتا
ناو اشامعتباومتا

مصالحابخشناو ا
هااشاوشندهایا

جاویا

تجدیداساختاوا
شااورکتها

وشاب اسازیا
سازاشاکاوها

تشاب ابیشتراباا
ض مبطاتجاویاشا
ح  قیابینا

ململلی

میجاداورکتا
هایابزو اشاباا
معتباواخص صی

بهرهاگیریامزا
فرصتاهااشا
وزیتاهایا

نسبی

نگاهااب اصادومتا
خدواتاوهندسیا
ب اعن م او ت وا
وحرکامقتصاد

هم مواسازیا
ح  وابخشا
خص صیا

موزومندا
سازیاوفه ما

ت لیداشا
صادومت

ت ج اب اخصلتا
هایاق ویاشا

وسایلااویش امیا
فرهنگی

یاویادشلتا
جهتانف  ادوا
بازموهایا
هد 

حمایتا
دستگاها

دی لماسیاباا
و اشل اناو اها

پشتیبانیامزا
س یاسفاوتا

خان اها

بهب داوشمبطا
خاوجیاشاتغییرا
نح هاتعاوالت

میجاداسازوا ا
وت لیادواسطحا
وعاشنتاویاستا

جمه وی

برناو اویزیا
ساختاویاشابهرها
مزاتجربیاتا

کش وهایادیگر

مصالحاق منین،ا
بخشناو ازدمییاشا
ثباتادواض مبط

زوین اسازیا
وقابتاسالم،ا
جل گیریامزا
ومنتاشافساد
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مقولنه فرعنی و مقنوالت فرعنی در      5گاننه در بنر گیرننده     4هر کدام از ابعاد اصنلی  

هنای  مشنی باشند کنه در واقنع ترسنیم کنننده خنط      می برگیرنده تعدادی مالامین اولیه

ودار کلنی شنبکه   باشنند و در ادامنه و پنس از نمن    کاربردی و اجرایی در هنر مقولنه منی   

 .مالامین، تشریح خواهند شد

 تنامین  در موجنود  سازوکارهای ساختاری عبارت است از: اصالح بعد اصنلی اول  -الف

، همراه با مالامین پایه در هر مقوله، 5الی  1کنندگان و با مقوالت  صادر اعتباری و مالی

 .1مطابق نمودار 

 
 شبکه کلی مضامین در بعد اصلی اول -1نمودار 

 ق    1

 ق    2

 ق    3

 ق    4

      ل

             

           
                
               

            

               ک 

               

اا   ک         

              

             

       

            

                  

              

             

                   

             

    ( ...      ک      )

             

            

لزشمامفزمیشاسروای ابانکاهایاعاولاوانندابانکات سع اصادومتاا- 

تمرکزافعالیتاابانکات سع اصادومتابراپشتیبانیامزاصادومتاا- 

تکمیلامقدمواتاحمایتیابانکات سع اصادومتاشابانکاهایاعاولاا- 

مفزمیشاظرفیتاوالیاصندشقاضمانتاصادومتاا- 

کاهشانرخامعتباواسنجیاورکتهاابرمیاصدشواضمانتاناو اا- 

تاویناوالیادواقالبامعتباواصادواکنندهابااودتابازپردمختاکمتراا- 

پ وشابیم اویسکهایاعدماپردمختامزاس یاکاوفروایا اخاوجیاااا- 

بیم اناو اسروای اگذمویاجهتابیم اخدواتاوهندسیابااوشاوکتاا- ا
سروای اگذموم اخاوجیا

تبادلامطالعاتاویا اصندشقاشاو سساتاوشاب اخاوجیاا- 

حلامساسیاوشکلابیاثباتیانرخاموزادواکش واا-  

میجاداخط طامعتباویاخاصابرمیاصدشواخدواتاوهندسیاا-  

مصالحامومی اتسهیالت،امخذاشثایقاشاکاهشاهزین اهایابانکیاا-  

حلاوشکالتاصدشواضمانتاناو اهااشاکاهشانرخاصدشواا-  

مفزمیشاب دج اجایزهاشاوش قاهایاصادومتیاب ااصادواکنندگا اا-  

کاهشاسختاگیریابانکاورکزیادوابازگشتاموزاصادومتیااا-  

تغییراض مبطااوفافیتاوالیاباادوکاورمیطاتحریم،اک اوفافیتاا-  
والی،اونجراب اوناساییاویاو دا

دواصادواکنندگا اکاالابااخدواتاوهندسیاتفکیکاا-  
بخشناو اهایابانکاورکزی

تغییراوشندافعلیاک اصادومتاخدواتاواولاوعافیتانمیش داا-  

بازنگریادواآییناناو احمایتامزاصادواکنندگا اخدواتاوهندسیاا-  
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در بعد اول، بر اساس فراوانی مالامین، و تأکیدات  صریح ینا ضنمنی( حنل مشنکل       

صنادراتی،  هنای   نامه و کاهش نر  صدور آن و لزوم افزایش جوایز و مشنو  صدور ضمانت

 باشند.ترین موارد میمهم

 ایجناد  مناسنبات،  سنازی المللنی بنین  بنا  رقابت، لوازم تأمین: از است عبارت مدو بعد اصلی

 .7 نمودار مطابق ،2الی  4شماره  مقوالت با و نسبی هایمزیت بر تکیه و بزر  هایشرکت

ا
 شبکه کلی مضامین در  بعد اصلی دوم -2نمودار 

 ق    5

 ق    6

       

 ق    7

 ق    8

            
              

            
                
              

               
        

                   

               

(               

                 

     )

               

      ق         

             

          

     

               

              

 ق              

              

          

                   

              

               

      

مزاتمرکزابراصادومتاخدواتاوهندسیابرابیناململلیاسازی اتغییراپاومدمیما-  

تجدیداساختاواسازوانیاورکتهااشاب اوشزاآشویاتشکیالتیاشاسازوانیا-  

آونااسازیاورکتاهاابااتجاوتابیناململلاشاتاسی ادفاترادواکش وهایاهد ا-  

شااب ویاسازیامستاندمودهایاوشزاوهندسیاب اوشزاآشویاظرفیتاهایافنیا-  

 دموتنانیرشیامنسانیاخاوجی ورمشدمتادمخلیابااسیاقاوشزادنیااوشاب اگردداا-  

آوناییابااق منیناشاو رومتاکش وهایاهد امزابعداتجاویا-  

همسا اسازیاض مبطادمخلیابااض مبطاقرمودمدهایاجهانیاشاض مبطافیدیکا-  

آگاهیامزاض مبطابانکاجهانیاشابانکات سع امسالویادوات ویناوالیاپرش هاهاا-  

وشاب اسازیاوعیاوهایاوتب ابندیاشاصالحیتابااوعیاوهایاخاوجیاا-  

 تشکیالت،ات مناییاوالی،ابعداتجهیزمتی میجاداورکتاهایاپیمانکاویابزو اا-  

میجاداوهندسا اوشاشوابزو ابااسختامفزمواشانرمامفزمواقابلاوقابتاا-  

بازنگریادواتسهیالتامومی اودهامزازوا امنحاللاسازوا ابرناو اسابقاا-  
ک اونجراب اخرداود اورکتاهایابزو اود

خدواتاونسجمادواخاو اشاوفعاوشکالتادواکیفیتاشازوا ابندیاپرش هاهاا-  

تکی ابراوزیتاهایانفتاشامنر یاموزم اشاو مداوعدنیاواننداآهناشاو اا-  
ک ادواهزین اهایاتماماودهامیجاداصرف اویاکند

تکی ابراوتخصصینافرمشم ،اموزم اشاوجر ادوامک راوست اهایاوهندسیا-  

بهرهاگیریامزاو قعیتاقرموگیریادواورکزیتاونط  اشاوشترکاتافرهنگی،اا-  
 س وی اشاعرمق او موداشی ه وذهبیاشازبانی،اباامک راکش وهایاونط  ا

موبا ابازموادمخلیاپرش هاهایاعمرمنی،اکاهشاب دج اعمرمنیاشالزشماا-  ا
ت ج اب ابازمواکش وهایادیگرا

بهرهاگیریامزاموکاناتازیرابنایی،اصنایعاساختمانیاورتبطاشاتجرب امنجامااا-  
 شالزشماب اوشزآشویاکاوخانجاتاواویناآالت پرش هاهایاوتن  ادواکش وا

زوین اسازیاجهتابرندسازیاورکتاها،اجهتامفزمیشامعتباوابیناململلیا-  

مستفادهامزاورمیطاووداقیمتاموزاشاوقابتیاتراود اخدواتاوهندسیاواا-  



   1522تابستان، 17شماره  ،شانزدهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 127

 

 

سازی و تشنابه منراودات داخلنی بنا سنیا       المللیدر بعد دوم، تغییر پارادایم به بین  

قراردادهنای جهنانی، ایجناد    هنا بنا ضنوابط    سازی ضوابط داخلنی پیمنان  روزدنیا، همسان

های نسبی خناص کشنورمان   گیری از مزیتهای پیمانکاری و مشاور بزر  و بهرهشرکت

 قرارگیری در مرکزیت منطقه و مشترکات فراوان بنا کشنورهای منطقنه، همچننین دارا     

 باشند  رن  زرد(.ترین موارد میبودن نیروی متخصص ارزان و مجرب(، مهم

 سنازوکارهای  سنازی  دگرگنون  نفنو  بنا   هموارسازی: از است تعبار سوم اصلی بعد  

 یاری: شامل گیرنده،بردر مقوالت با خارجی و سیاست با مرتبط اقدامات و دولت حمایتی

تنا   52و مالنامین   2هدف  مقولنه   بازارهای در نفو  هموارسازی جهت شرکتها به دولت

تنا   51و مالنامین   12 مقولنه   هنا نامنه  مقاوله تنظیم با دیسلماسی دستگاه حمایت (؛54

و  (؛45تنا   41و مالنامین   11هنا  مقولنه   خانه سفارت سوی از ساختاری پشتیبانی (؛42

 (؛11تنا   44و مالنامین   17تعامالت  مقولنه   نحوه تغییر و خارجی روابط زیربنایی بهبود

 .8 نمودار مطابق

ا
 گانه 4نمای کلی بعد اصلی سوم و مضامین درونی در مقوالت  -3نمودار 

باشند و مشناهده   نشان دهنده درجه اهمیت هر مالمون میای  بلندای هر ستون میله

هنای مهندسنی در خنارج جهنت     شود که اقدامات عملنی حمنایتی دولنت از شنرکت    می

ها  مالنامین  ( و همچنین تشن  زدایی و رفع تحریم58و  52هموارسازی نفو   مالامین 
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 باشند.ترین عوامل در این بعد می(، مهم42تا  44

 مهندسنی  خندمات  عرصنه  در ننوین  دهنی سازمان عبارت است از:  چهارم اصلی بعد  

 :شنامل  گیرننده، بنر در مقنوالت  بنا  و( صادرات یکسارچه مدیریت و داخل در سالم رقابت 

و  18ایجاد سازمانی در سطح معاونت ریاست جمهوری و متولی یگانه این عرصه  مقولنه  

 15یزی ساختاری و بهره از تجربیات کشورهای دیگر  مقوله ر(؛ برنامه14تا  17مالامین 

 14(؛ اصالح قوانین، بخشنامه زدایی و ایجاد ثبات در ضوابط  مقولنه  12تا  11و مالامین 

و  11سازی رقابت سالم و جلوگیری از رانت و فساد  مقولنه  (؛ زمینه25تا  22و مالامین 

 .5(، مطابق نمودار 22تا  24مالامین 

ا
 گانه 4نمای کلی بعد اصلی چهارم و مضامین درونی در مقوالت  -4نمودار 

شود که تشکیل سازمانی واحد و متنولی جهنت رفنع تشنتت     مشاهده می همانطور که

های دولتی در قبالنه  ( و جلوگیری از رانت شرکت18و  17فعلی در تصمیمات  مالامین 

 باشند.ترین عوامل در این بعد می(، مهم21ها  مالمون کردن پروژه

 مهندسنی  خدمات صادرات جایگاه به نگرش عبارت است از: تغییر پنجم اصلی بعد   

تغیینر نگنرش بنه صنادرات      :شنامل  گیرنده،بردر مقوالت با آن، و بنیادین هایضرورت و

 و خصوصنی  بخش حالور سازیخدمات  مهندسی به عنوان موتور محرک اقتصاد؛ هموار
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 کنننده  مصنرف  نگاه اصالح و صادرات و تولید مفهوم سازی آن؛ ارزشمند شدن قدرتمند

اجتماعی، مطابق نمودار  – فرهنگی ایریشه  مسایل و قومی هایخصلت به ایرانی؛ توجه

4. 

 
 

 شبکه کلی مضامین در  بعد اصلی پنجم -5نمودار 

شود که تغیینر نگنرش از صندور منواد سننتی بنه صندور        همانطور که مشاهده می   

ارزش افزوده بسیار باالتر ؛ همچنین ترسیم مندل مناسنب همکناری     خدمات مهندسی با

های و توانمنند  گر باشد و زمینه تشکیل شرکتدولت و بخش خصوصی که دولت هدایت

ای فرهنگی جهت ایجاد این باور که باید ابتدا تولید را فراهم سازد؛ و نهایتا کارهای ریشه

 ق    17

 ق    18

       م

 ق    19

 ق    20

              

              
             

            

             

              

              

                

           

        

           

 ض       

       

              

             

              

             

           

               

تغییرانگاهاب اصادومتاخدواتااوهندسیاب اعن م اجایگزینامقتصادانفتیاا-  

تغییرانگر امزاصدشواو مداسنتیاب ااخدواتااوهندسی،اباافناشویاشاموز امفزشدهاباالا-  ا

 و الاترکی    ا ویلیاودی،ااظرفیتاموتغالازمییاشاا  -  آگاهیامزاظرفیتاصادومتااا-  

دوصدیادوابخشاخدواتادنیاا  -  دوکامهمیتامیناعرص اباات ج اب اسهماا-  

صدشواخدواتاوهندسیاونجراب اآوناییاباافناشویاوشزاشاووداسایراصنایعاویاو دا-  ا

دشلتاهدمیتاگر،ابااحمایتاهایاقان نیا اودلاوناسباهمکاویاباابخشاخص صیا-  ا

تعاولاابیشتراباافعاال ابخشاخص صیاشابهرهاگیریامزاتجاو اآنا ا-  

فرمهماسازیازوین اح  وابخشاخص صیاباامقدمواتاحمایتیابجایاو موداگریزمنندهاا-  ا

بسترسازیاتشکیلاورکتاهایاپیمانکاویاشاوشاشوات منمنداخص صیاجهتاوقابتاااا-  

اموزویاشمالاومردهاو داا-   برناو اویزیامزادبستا اتاادمنشگاهاتااکاواشافعالیتاشات لید،

کاوافرهنگیابرمیامیجادامیناتفکراک ابایدات لیدادمنشاکنیماشابعدامزاآ اصادوا-  ا

مستفادهامزاوسان اهااشاف ایاوجازیادواتغییرانگر اجاوع ااب امصلاو  ل اصادومتاا-  ا

تغییرابنیادیناآ اشی گیاوردماک اکاالاشاخدواتاخاوجیاومابرترامزادمخلیاویادمنندا-  

مصالحیادواجاوع اب اوشحیاتادوشنیاشاوفعاخم دگیاقدیمیا-میجادانگرویامنت ادیا-  

بهرهاگیریامزاخص صیاتان مدیاشاوشحیاتاو بتاق ویاوانندامی اواشاتعاش ا-  ا

کاوهایاویش امیافرهنگیاجهتامیجاداخ دباشویاشافعلاخ مستنا-  

ولتاجهتاهمامفزمییاکلی انیرشها-ترویماسروای امجتماعیاشاومبط ادشلتا-  
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تنرین  تنرمیم سنرمایه اجتمناعی، مهنم    دانش کرد و بعد به صادرات رسنید و در کننارش   

 دهند  رن  زرد(.مالامین را در این بعد شکل می

 بحث و نتیجه گیری 

-کسب فالای رونق عالوه بر ارزآوری، به فرامرزی خدمات مهندسی هایورود به بازار

 الملنل بهبنود روابنط بنین    و نوین، رشد صننعتی  هایتکنولوژی ورود تسهیل داخل، کارو

بنه   تحقینق،  کشنور. در اینن   توسنعه  عالی اهداف راستای در است ایولهمق و منجر شده

گذاری در این عرصه اشاره کردیم و بر اسناس چنارچوب   مشینقش اساسی دولت در خط

های مرتبط با در راستای بررسی ها شدیم.کالن نظری تحقیق، وارد عرصه گردآوری داده

اد باالدسنتی و ارتباطشنان بنا    گذاری دولت، در ادامه، بحانی در خصنوص اسنن   مشیخط

گنذاری در اینن عرصنه و مشنکالت     مشنی های تحقیق و همچنین رویکردهای خنط یافته

دارد  تأکیند  غیرنفتی صادرات توسعه بر توسعه ششم برنامه الیحه :موجود خواهیم داشت

 بازارهنای  بنه  ورود بنر  تمرکنز  با مکلفند کشور گانه سه قوای تابعه های دستگاه تمامی و

 خارجنه  امنور  وزارت همناهنگی  بنا  را خنود  اقدامات خدمات، و کاال صادرات برای جهانی

های دستگاه دیسلماسی در اینن خصنوص   دهند که در مالامین بعد سوم به کاستی انجام

 در اینران  رتبنه  شنده،  مکلنف  دولنت  برنامنه،  این( 77  ماده همچنین طبق .ایمپرداخته

 و دهند  ارتقنا  سنوم  رتبنه  بنه  منطقنه  کشورهای میان در را جهانی پذیری رقابت شاخص

شود که متأسنفانه رتبنه رقابنت پنذیری اینران در       محقق هدف این از درصد 72 هرسال

 باالدسنتی،  اسنناد  در چنند  نکته دیگر آنکنه هنر   های اخیر رشد بارزی نیافته است.سال

 عمنال  امنا  گردینده،  طنرح  رقابتی مزیت خلق و صادرات سازی متنوع مانند هاییشاخصه

ارجح که بر اسناس  های  حوزه تعیین در جامع استراتژی یک تدوین به توجهی بی بدلیل

 موفقینت  کننون  تنا  ترین آنها است،های این پژوهش، خدمات مهندسی یکی از مهمیافته

بنه عننوان نتیجنه     (.1822 عباسی، و بهارلو  است نگردیده حاصل عرصه، این در بزرگی

بخنش   الدستی، خوبی بر صادرات غیر نفتی تاکید شده، امنا توان گفت که در اسناد بامی

مستقلی، به توسعه صادرات خدمات مهندسی اختصاص نیافته است کنه اینن موضنوع از    

تنوان گفنت اینن بخنش بنا      موارد انتقاد است و عطف به نتای  این پژوهش، صراحتا منی 

تواند به ماننند موتنور   گذاری  به دلیل آماده بودن بسیاری از بسترها( میکمترین سرمایه
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ران در شرایط رکنود فعلنی عمنل کنند و در رفنع بسنیاری از       محرک اقتصاد و یک پیش

کنه  ای  مشکالت فعلی اقتصاد از جملنه ارز آوری، نقنش مهمنی داشنته باشند، بنه گوننه       

میلیارد دالر در سنال، دور از دسنترس نخواهند     82دستیابی به صادرات ساالنه تا حدود 

های  کر شده در بند الف از بخش ادبیات نظری، بر اساس ی از آسیبجهت جلوگیر بود.

 و بنازیگران  کشناندن کلینه   میندان  بنه  برای مشیاقماری در تدوین خط رویکرد ها،یافته

گرفت  پیش در توانمی که است روشی ترینو با مرکزیت نقش دولت، مناسب نفعان، ی

باشد، مفهومی که بنر شنفافیت    می طرحدر این راستا بحث دولت باز هم قابل  .(4 شکل 

(. 1822هنا تأکیند دارد  منؤمن کاشنانی و همکناران،      اطالعات و مشارکت مردم و گنروه 

های تفکر خصوصی در کنار دولت برای تعامل بیشنتر بنا بنازیگران    همچنین ایجاد کانون

خواهند انجامیند   هنا   مشنی بخش خصوصی، راهکاری است که به اثربخشنی بیشنتر خنط   

 (1822نی خویینی و همکاران،  سلیما

 
 گذاریخطمشیمدل اقماری  -5 شکل

 جندی  و  حرکت لزوم های ترسیمی،مالامین و خط مشی برخی نکته دیگر اینکه، در

متنولی   سنازمان  ینک  تشنکیل  در خصوصنا  است، الزم تدریجی -جزیی تغییرات از فراتر

 ریاسنت  هنای معاوننت  بنه عننوان یکنی از    مهندسنی،  خندمات  صنادرات  عرصه واحد در

در  14تنا   17( و مالنامین  18جمهوری، که در مقوله اول از بعد اصنلی چهنارم  مقولنه    

 ، معرفی شده است.5نمودار 

 و پیمانکناری  هایشرکت تشکیل و قدرتمند خصوصی بخش حالور لزوم در خصوص

مقیاس، در بعد دوم  مقوله هفنتم و مالنامین دروننی آن( و بعند      بزر  مشاور مهندسی

         

  ق  

     

   

 ق    

    

 ض    
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-بنا توجنه بنه تجربینات خنط      شده است؛  تأکید و مالامین درونی آن( 12پنجم  مقوله 

-خنط ای  شنبکه  رویکنرد  رویکنرد،  ترینگذاری در کشورهای ژاپن و ترکیه، مناسبمشی

 و خصوصنی  بخنش  بازیگران آن با تعامل در سیاسی باشد که فرایندهای می گذاریمشی

مشنی منورد اجمناع، مشنروعیت و امکنان      و خط (1821 ساباتیه،  شودتعیین می دولتی

 رویکرد به نیاز دالیل جمله (. از1822موفقیت بیشتر خواهد داشت  رهنورد و همکاران، 

 صنادرات  با مرتبط مسائل بودن خصوصی، تخصصی بخش میدان دادن به ای، لزومشبکه

 منرزی؛ قابنل اشناره    بنرون  گنذار  تناثیر  بنازیگران  حالنور  همچننین  و مهندسی خدمات

 باشند. می

 ها:های تحقیق و پیشنهادپاسخ به پرسش

پاسنخ داده شنده اسنت کنه در اینن      هنا   در بخش یافته 5پرسش اصلی تحقیق در شکل 

فرعی و جنبی  هایپرسش به پاسخ قسمت هم بحث مجددی بر آن خواهیم داشت. برای

ابنه  ما به مهندسی، خدمات صادرات اندازی نوین در ترسیم مسیرمرتبط با آن، که چشم

تجزینه   بنا  نماید،ران خروج از رکود در اقتصاد ما ایجاد میاقتصادی و پیش محرک موتور

 عطف بنه نمودارهنا،    پژوهش، اصلی ابعاد گانه 4 هایشبکه و تحلیل مالامین حاصل، در

دهنی مجندد بنه آنهنا،     ها( و با ترکیب و معنیدر بخش یافته صورت گرفتههای  و تحلیل

گذاران در دو بخش الف  پیشنهادات اجرایی( و مشیبرای خط هادمواردی به عنوان پیشن

انند. ضنمنا بنا عناینت بنه      گذاری( در ادامنه اراینه شنده   مشیب  مقتالیات بنیادین خط

 های تحقیق، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در بخش ج ارایه گردیده است.محدودیت

متفاوت و گاه متالناد بنا شنرایط    های اجرایی و بنیادین مطرح شده، منظری پیشنهاد

سنازی  المللیبر تغییر پارادایم به بین 8و  7موجود دارند، به طور ماال در بخش الف بند 

گرفته تا مراودات درونی  حتنی جنذب نینروی     پیمان ضوابط کارها ازوسازی سازو مشابه

ای حنال گوننه  ها تا به گذاریخارجی(، با عرف جهانی تأکید شده؛ اما بسیاری از سیاست

هنای عمراننی منا تنا حند      دیگر بوده است. به طور ماال شرایط عمومی پیمان در پنروژه 

زیادی به نفع کارفرما است، اما در ضوابط فیدیک  جامعه جهانی مهندسنان مشناور(، تنا    

گردد. گذشته از آن اسنتفاده از تسنهیالت باننک جهنانی و     حد زیادی ریسک تقسیم می

-باشد. نکته دیگر آنکه سیاسنت نوط به رعایت ضوابط فیدیک میبانک توسعه اسالمی، م
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هنای مهندسنی پیشنین    ریزی بر خرد کردن شرکتهای سازمان مدیریت و برنامهگذاری

های قدر دنیا  با پذیری مهندسی در مقابل شرکتمتمرکز بوده، حال آنکه از ارکان رقابت

هنای بنا   ارد دالری(، وجنود شنرکت  هنا میلین  ها هزار نفری و سرمایه دهنیروی انسانی ده

 122بنه بینان دیگنر بجنای آنکنه      ا(.4و  5باشد  بخش النف، بنندهای   مقیاس بزر  می

 12شرکت کوچک یا متوسط در عرصه صدور خدمات مهندسی داشته باشیم، بهتر است 

-وسنازی سناز  شرکت بزر  و قدر به بازار رقابتی دنیا گسیل نماییم. همچننین دگرگنون  

( یکی دیگر از نتای  این تحقیق است و اقندامی  2تی دولت  بخش الف، بند کارهای حمای

هنای تحقینق و    حماینت  اقتصنادی،  هنای راینزن  با افنزایش  است که بسیاری از کشورها،

، ایجاد ارتباطات با مقامات محلی و حالور فیزیکی مقامنات ارشند دولتنی در    بررسی بازار

قندر و  جام داده اند. به بینان دیگنر همنان   شان، در این عرصه انهای مهندسیکنار شرکت

 های خارجی ما توجنه حتی بیشتر از آنکه به مسایل سیاسی و امنیتی از سوی نمایندگی

شود  که در جای خود واجد ارزش و نشانه صنالبت کشنور اسنت(، بایند بنر مسنایل        می

نحنوه  هنم بنر تغیینر     2های مهندسی تأکید گردد. در بند  اقتصادی و حمایت از شرکت

 تنوان  متخصنص،  نینروی  که چقدر هر که است این تعامالت خارجی تأکید شده. واقعیت

 نیابند،  بهبنود  دیگران، با روابط و بماند برجا پا هاتحریم تا باشیم، داشته تجهیزاتی و فنی

یا انتقنال و   آن ارز انتقال در کنیم، صادر هم خدمات اگر کنیم؛می برخورد مانع و سد به

همچنین تشکیل سنازمانی در سنطح معاوننت     بود. خواهیم مشکل تجهیزات دچارخرید 

ریاست جمهوری، جهت تمرکز کلیه اقدامات صادراتی خدمات مهندسی  مشابه سنازمان  

ریزی در نظام فنی و عمرانی کشور(، به عنوان اقدامی انقالبی و ضنروری  مدیریت و برنامه

 طرح گردیده است. 5در بخش ب، بند 
عنالوه بنر منوارد فنو ،      پیشین، هایپژوهش ص تفاوت نتای  این پژوهش باخصو در

 حوزه تمرکز از مبانی نظری شرح داده شد، تحقیقات پیشین "د"همانگونه که در بخش 

اند و نهایتا پیشنهاداتی در گسترش بازارهای هدف، لزوم جنذب سنرمایه   داشته محدودی

ها ولویت بندی مشکالت و شناسایی فرصتخارجی یا انتقال تکنولوژی، اهمیت نوآوری، ا

 در ملنی  پنذیری رقابنت  کنه  پژوهش؛ این ژرفای به و اندو مواردی از این دست ارایه داده

-های مرتبط منالی، بنازار، سیاسنت خنارجی، زینر     گرفته  و کل حوزه هدف را عرصه این

ده است(، اجتماعی را مورد کنکاش قرار دا -های داخلی، مدیریت و موارد فرهنگیساخت
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 ینل   1کنه خالصنه آن در شنکل     5اند. بنابراین چارچوب ارایه شده در شنکل  فرو نرفته

 خناص  شنرایط  از و برگرفته باشد،ارایه شده است و عمال پاسخ پرسش اصلی تحقیق می

 مندل  ینا  پنورتر  ملی الماس جمله از دیگر، پایه هایمدل با اششاکله  شده تنظیم ایران

تواند مبنای شنناخت مندل   ، در عمل می(دارد آشکار هایتفاوت مدیریت، توسعه مؤسسه

پذیری ملی صادرات خدمات مهندسی ایران قرار گیرد و از سوی دیگر با الگو قنرار  رقابت

-پذیری ملی، در سایر عرصنه ای برای بررسی رقابتدادن خدمات مهندسی به عنوان پایه

 های خدماتی/صنعتی، به بوته آزمایش گذاشته شود.

 
 در رقابت پذیری خدمات مهندسیها  ابعاد اصلی خط مشی -6 شکل

 در منوثر  کنالن  گینری از عوامنل  جهت بهنره  های اجرایی،در مورد پیشنهاد -الف

، منوارد  ینل   4النی   1مهندسی، عطف به نمودارهای  خدمات صادرات ملی پذیریرقابت

 :گردندعنوان می

    تنأمین منالی، خصوصنا در صندور     کارهنای موجنود در   واصالح ساختاری سناز

المللنی و  ها در مناقصات بینهای بانکی، جهت تسهیل حالور شرکتنامهضمانت

هنای  های صادراتی.  اوج صدور خدمات مهندسی ما در سنال لزوم افزایش مشو 

ها بوده است که این امکنان را  ،  همزمان با اوج اعطای جوایز و مشو 22-1822

هنای پیشننهادی خنود تخفینف     ا تکیه بر آنها در قیمنت داده تا ب می هابه شرکت

   دهند.(
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     لنزوم  سنازی و المللنی تغییر پارادایم، از صرفا صدور خدمات مهندسی بنر بنین 

ما.  تنا نگناه منا جهنانی نگنردد،       مهندسی هایشرکت سازوکارهای سازیمشابه

در بنر  گردد. این تغیینر نگنرش، کنل منراودات را     امکان نفو  برایمان فراهم نمی

 گیرد؛ تا حتی بهره از نیروی انسانی خارجی.(می

   قراردادهنای  ضوابط با ها،پیمان با مرتبط ضوابط و داخلی ضوابط سازیهمسان 

تنوان  به عنوان نقطه شنروع و جهنت آشننایی شنرکتها ، منی      فیدیک.  و جهانی

   برخی مناقصات داخلی را مطابق ضوابط فیدیک برگزار کرد.(

   نینروی  منالی،  تواننایی  نظر از بزر  پیمانکاری هایشرکت یجادزمینه سازی ا 

 تجهیزاتی. بعد و انسانی

   ننرم  و افنزار  سخت با بزر ، مشاور مهندسی هایشرکت زمینه سازی تشکیل 

 جهانی. رقابت قابل افزار

   فنراوان  بنه نسنبت جمعینت، رده اول دنینا(،       مهندسنی  بر مزیت نیروی تکیه

 و کناربردی  هایآموزش و مهندسی هایرسته اکار درمجرب  و ارزان متخصص،

 نیروها. این بیشتر آوریروز به

   مشننترکات و منطقننه مرکزیننت در قرارگیننری مزیننت موقعیننت از گیننریبهننره 

منطقنه.  خصوصنا کشنورهایی کنه      کشنورهای  اکار با زبانی مذهبی و فرهنگی،

فغانستان که اتفاقنا بنه   روابط سیاسی بهتری با آنها داریم، مانند عرا ، سوریه و ا

 های اساسی پس از جن  و تالطمات سیاسی، نیاز دارند(.بازسازی

   هنای منا بنا    ای کنه شنرکت  کارهای حمایتی دولت، به گونهوسازی سازدگرگون

 رجنوع بنه   احمایت واقعی دستگاه دیسلماسی، خود را در غربت تنها حس نکنند.

در بعند   45تنا   55و مالنامین   8های اجرایی ترسیم شنده در نمنودار   مشیخط

 سوم(.

   هنا تحنریم  رفنع  به نهایتا تا زدایی، تنش رویکرد با خارجی تعامالت نحوه تغییر 

 .(FATF مالی سازوکار تصویب چون مصداقی، موارد و  شود منجر

   های دولتی ینا شرکت سوبسید و رانت از جلوگیری با سالم، رقابت زمینه ایجاد 

- شرکت .شودمی منجر خصوصی مهندسی هایشرکت حذف به که دولتی نیمه

 افنق  بنه  تنا  دهنند  ادامنه  فعالینت  بنه  داخلی بازار در بتوانند باید خصوصی های
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مشنکالت   تعندد  بخناطر  هنا شنرکت  از بیاندیشند، اما بسنیاری  خارجی بازارهای

 هستند.( تعطیلی یا انقباض دچار فعلی،

 صادراتی فرهن  ایجاد جهت گذاری،مشیدر خصوص مقتضیات بنیادین خط -ب

 عننوان  بنه  مهندسی خدمات صادرات مسیر ترسیم برای خصوصی، بخش سازیتوانمند و

های حاصنل بنه خصنوص در     یل بر اساس یافته موارد اقتصاد، محرک موتورهای از یکی

 :گردندمی های قبلی، طرحبعد پنجم و تحلیل

   قومی  نگاه کنید به سخت -با عنایت به اهمیت اساسی نقش مسایل فرهنگی-

بنینادین   هنا( لنزوم انجنام کارهنای    کوشی مردمان شر  آسیا یا انالباط آلمنانی 

 و کننیم  داننش  تولیند  بایند  خودمان که تفکر این ایجاد برای آموزشی،-فرهنگی

 کنیم. صادر آن را بعد،

   و نفنس  بنه  اعتمناد  ایجناد : چون بنیادینی موارد در فرهنگی، ایریشه کارهای 

 از ملنت  -دولنت  رابطنه  و اجتمناعی  سنرمایه  ترمیم و سو یک از ملی خودباوری

 توسعه. مسیر در اهداف، و نیروها کلیه افزاییهم جهت دیگر، سوی

     جایگناهی وینژه در مقولنه     باالدسنتی، بنا   اسنناد  صدور خندمات مهندسنی در

 .شود صادرات غیر نفتی، نگریسته

   صنادرات  مندیریت  عرصنه  دهنی ننوین در  با سنازمان  فعلی تشتت از جلوگیری 

 در سازمانی با قدرت اجراینی بناال،   در هافعالیت کلیه مهندسی و تجمیع خدمات

   جمهوری. ریاست هاییکی از معاونت سطح

   گنذاری مشنی خنط  هنای روش از اسنتفاده  با توجه به یرفیت محدود دولت، با 

-زمیننه  تا شود، استفاده کشور مهندسی یرفیت تمامی از ای،شبکهمشارکتی و 

 فراهم گردد. مهندسی خصوصی قدر، هایشرکت ایجاد سازی

   و فنناوری  بنا   مهندسنی،  خندمات  به سنتی و خام مواد صدور از نگرش تغییر 

 خندمات  صنادرات  کنه  اننداز  چشنم  و گشنودن اینن   ،(باالتر بسیار افزوده ارزش

 موتورهنای محنرک اقتصناد    از یکنی  و نفتی اقتصاد جایگزین عنوان به مهندسی

 .گردد تواند مطرحمی

   کشنورهایی   تجربینات  از گیریبهره بیشتر، خطاهای و سعی از جلوگیری برای

رینزی، مشنارکت و حماینت از    مانند ژاپن و ترکیه در مواردی چون نحوه برنامنه 
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 های خصوصی.شرکت

 های پژوهش()با توجه به محدودیت آتی تحقیقات برای پیشنهادها، -ج

هدف که بنر   به توجه در این تحقیق، تنها رویکرد کیفی به کار گرفته شده است، ضمنا با

پذیری ملی خدمات مهندسی متمرکز بنوده  ها در رقابتمشیترسیم ابعاد و چارچوب خط

باشند،   یم های خدماتی یا صنعتی دارای محدودیتاست، نتای ، در تعمیم به سایر عرصه

 گردد:هایی در موارد  یل، پیشنهاد میلذا پژوهش

 ماننند  نزدینک،  ینا  منرتبط  هنای عرصنه  در فرعی، مقوالت از کدام هر و اصلی ابعاد -

 شوند. گذاشته بحث به صنعتی، کاالهای صادرات باال یا فناوری با خدمات

-روش جملنه  از پژوهشنی،  دیگنر  هایروش شده، با معرفی کاربردی هایمشیخط -

 .شوند گذاشته آزمایش بوته به کمی، های

پنذیری در اینن عرصنه  و    پاینه رقابنت   مندل  شنده،  اراینه  چنارچوب  از اسنتفاده  با -

 ینا  دو روابنط  و نفنع  ی هایطرف مرتبط، مسایل کلیه برگرفتن در با تر(،عامهای  عرصه

 .گردد طرح و ارایه آنها، میان چندگانه
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Abstract 

If in a definition of national competitiveness، we call it "the 

share of a country's products / services in the global market", 

we come to the fundamental question of why the share of 

Iranian engineering companies in the global market is small? 

The aim of this study is to explain the role of government in 

increasing the national competitiveness of Iranian engineering 

companies in the global market. In this qualitative  research, we 

interviewed fifteen experts from engineering companies and 

organizations connected to export of engineering services. The 

data collection tool was a semi-structured interview and experts 

selected in a non-random convenience sampling. Theme 

analysis and coding methods were used to analyze the data. The 

result of the research indicated that a comprehensive framework 

for government policies to increase the competitiveness of the 

country's engineering services has to be formulated. This 

framework requires the following initiatives: Reforming the 

existing mechanisms in financing; Establishment of engineering 

companies to be matched with the requirements of 

internationalization; transforming government support 

mechanisms, especially in foreign relations; restructuring the 
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administration  of engineering export services and changing 

attitudes towards the engineering export services and smoothing 

the presence of the private sector. And, most importantly, is the 

perception that in the current economic condition, the export of 

engineering services can act as a driving force of our economy. 

It has to be noted that this framework can be applied as a basis 

for drawing a model of competitiveness of  engineering services 

exports in other service / industrial areas of our country. 
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