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  مقدمه

 ،رانيمد. دارد طرهیس جهان امروز رانيمد از یاریبس ذهن بر وکار،کسب یفضا در رقابت ميپارادا
 تقاضا بازار از شتریب سهم کسب و رقبا از گرفتنیشیپ را خود سازمان تیموفق و یروزیپ راه تنها
. است راهبرد مفهوم به ستنينگرگرگونهيد ازمندین ،ميپارادا نيا از رانيمد ذهن آزادشدن. دانند یم
 شده منجر یراهبرد حوزۀ در یانقالب شيدایپ به که -حوزه نيا در هاتحول نيترمهم از یكي

  حوزه نيا در ینوآور با همراه ،یراهبرد تفكر كرديرو با که است یآب انوسیاق راهبرد -است
(. 46: 2005 م،یک) است کرده ارائه آن تحقق یبرا ،خاص یكردهايرو و ابزارها از یا مجموعه

 ینوعبه و است یخدمات و یکار یها حوزه در نشدهشناخته یفضاها ،درواقع یآب یها انوسیاق
 مندنظام یافتیره ،یآب انوسیاق راهبرد. ندارند وجود حاضر درحال که است يیهاحوزه یتمام نماد
 را یسنت یبازارها در خود متداول مفهوم ،رقابت آنها در که است يیوکارهاکسب افتني یبرا

 قواعد شكستن مفهوم با «زيتما» و «نهيهز یرهبر» راهبرد همزمان یریکارگبه. داشت نخواهد
 نينو یها ارزش خلق با نو یساختارها جاديا و قواعد مجدد یسيبازنو کهنه، یساختارها و یباز
 . بود خواهد هدف نيا به دنیرس یبرا هاابزار جمله از تقاضا، گسترش راه از

 نیام فرشته جمله از ،یآب انوسیاق راهبرد مورددر شدهانجام یداخل یهاپژوهش عمدۀ
 مشخص صورتبه ،(1389) افشار اشاري و (2008) يیتوال ،(2006) همكاران و یمهرآور ،(1391)
 دنکرهمسو نیهمچن و یآب انوسیاق راهبرد با متعارف یها راهبرد انیم زيتما وجوه به

 یها طیمح در راهبرد یطراح ،یسازمان کالن یها راهبرد با یافهیوظ یها واحد یها راهبرد
 یبرا یآب انوسیاق كرديرو با راهبرد یطراح به ،آنها از کيچیه در و دنپرداز یم ...و یخدمات
 در. است نشده پرداخته یآب برق یها روگاهین و سد ،اریبس موارد در و کشور یيربنايز یها پروژه

 است توجه انيشا .افتي حاضر پژوهش حوزۀ با مشابه یموارد توانینم زین یخارج یهاپژوهش
 یردیهر :مثال یبرا) است بوده یتجار اي یصنعت یها تیفعال نةیزم در ،هاپژوهش عمدۀ که
 جمله از یسدساز یها پروژه. ((2012) چنهپنگ لوتوس ،(2010) همكاران و کنت ،(1999)

 در دور اریبس انیسال از همواره ،متفاوت و کالن اهداف نیمأت با و است بوده يیربنايز یهااقدام
 و کار یاصل صاحبان عنوان به انيکارفرما. است داشته قرار ها دولت یها تیفعال ةمجموع

 یفن ۀندينما نقش در ،مشاوران و وسازساخت یاصل یها بازو عنوان به مانكارانیپ دولت، ندگانينما
 در. کنند یم ینيآفرنقش کار، انجام حسن بر نظارت و ها یطراح انجام در مسئول و کارفرما
 تمعاون خاص صورتهب و) یدولت یها سازمان و ها ارگان یسو از مقررشده ضوابط ،یکل چارچوب
 نییتع و کار ارجاع یارهایمع و ها دستورالعمل ،(جمهور سیرئ یراهبرد نظارت و یزيربرنامه
 و موجود ضوابط چارچوب در      صرفا  مشاور یها شرکت و کنندیم نییتع را خدمات ةارائ ةالزحم حق

 . شوند یم قرمز انوسیاق رقابت نیخون یفضا وارد کار، یاجرا نةيهز برآورد
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 شرکت صورتبه 1365 سال در کوچک شرکت سه ادغام با سكو، مشاور مهندسان شرکت
 در کارفرما مشاور مهندس خدمات ارائة ،شرکت نيا عمدۀ تیفعال. شد سیتأس خاص یسهام
 یها روگاهین و یسدساز و آب منابع توسعة یها رشته در را خود خدمات و است یعمران یها پروژه
 خدمات و یزهكش و یاریآب یها شبكه فرودگاه، و ونقلحمل ،يیايدر یها سازه و بنادر ،یآب برق
 از       عمدتا  که -متخصص و مجرب یکادر ارداشتنیدراخت با سكو .دهدیم ارائه یمال تيريمد

 تیفیک نيترمطلوب با یخدمات است کرده یسع همواره -هستند شرکت سهامداران مجموعة
 ک،یدرولیه ک،یژئوتكن سازه، ،یمعمار یهابخش در شرکت نيا متخصصان. دهد ارائه را ممكن

 تیفعال برآورد متره و قراردادها مان،یپ امور ست،يز طیمح یمهندس ک،یمكان برق، ،یدرولوژیه
 یتيريمد کادر و كوشسخت و متعهد پرسنل 300 بر بالغ داشتن با سكو شرکت اکنونهم. دارند

 در یمهندس ۀمشاور خدمات نةیزم در شرویپ و مطرح یها شرکت از یكي ،متخصص و باتجربه
 یفايا ران،يا یمل یها پروژه از یاریبس در که شود یم محسوب کشور یيربنايز یهااقدام بخش
 مهندسان یبرا مناسب راهبرد نییتع ،حاضر پژوهش در یاصل مسئلة ،نيبنابرا ؛است کرده نقش
 یهامعضل رفع در کوچک ینقش ق،يطر نيا از تا است یآب انوسیاق خلق یبرا سكو مشاور
 .دکن فايا را فوق اهداف به لین و شرکت

 

 پژوهش ینظر نةیشیپ
 شده منجر یراهبرد ۀحوز در یانقالب شيدایپ به که تيريمد ۀحوز در هاتحول نيترمهم از یكي

 ه،حوز نيا در ینوآور با همراه ،یراهبرد تفكر كرديرو با که است یآب انوسیاق راهبرد است،
 ،گريد عبارتبه. است کرده ارائه آن تحقق یبرا خاص یكردهايرو و ابزارها از یا مجموعه

 رییتغ وکارکسب یبرا ديجد يیفضا داکردنیپ قيطر از را رقابت یقبل مفهوم ،یآب انوسیاق
 به راهبرد نيا لفانؤم و محققان و است راهبرد نيا یاصل ةهست ،ینوآور و ارزش خلق. دهد یم
 بر تمرکز یجابه نامند، یم یآب انوسیاق یربنايز را آن که 1ارزش ینوآور که انددهیرس جهینت نيا

 نيا بر یآب انوسیاق کنندگانابداع و لفانؤم. شود یم متمرکز رقابت به یتوجهیب بر ،یرقابت ۀمبارز
 و است رقابت در یروزیپ یبرا تالش کردنتوقفم رقابت، در یروزیپ راه تنها که ندادهیعق
 یآب یها انوسیاق نامحدود بازار یفضا وارد ديبا ،قرمز انوسیاق در نیخون رقابت به ورود یجا به
 یفرصت و است نشده مشخص یباز قواعد هنوز ،آن در که یبازار. زد تقاضا خلق به دست و شد
 ميپارادا در( 1956) نیب. (6 :2008 ،يیتوال) دارد وجود اریبس یسودآور با همراه ،رشد یبرا

 ،رقابت انيجر در سازمان کي تیموفق یبرا که کرد انیب گونهنيا خود عملكرد -رفتار -ساختار

                                                           
1 .Value Innovation  
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 یاجنبه به رقابت ،نيبنابرا ؛(1970 اسچرر،) کرد تمرکز تجارت ساختار بر زیچ هر از شیب ديبا
 و نيترمهم ها سازمان ،مرحله نيا در هرچند ؛شد خواهد ليتبد سازمان راهبرد از مهم

 اي بیرق بدون ديجد یتجار یفضا جاديا با رقابت دنکرمفهومیب یعني ،راهبرد وجه نيسودآورتر
 ستیب حاصل ایمابورن رنه و میک چان(. 2008 ا،یمابورن و میک) ندکن یم فراموش را یآب انوسیاق

 با یکتاب قالب در یالدیم 2008 سال در را وکارکسب بازار دربارۀ خود قیتحق و مطالعه سال
 41 به آن از نسخه هاونیلیم ،سال کي از کمتر در که کردند منتشر یآب انوسیاق راهبرد عنوان
 ،یاصل ۀديا نيا کنندگانابداع و نالفؤم تمرکز(. 25: 2008 م،یک) شد فروخته و ترجمه ایدن زبان
 و زيتما یها راهبرد ةيپا بر آنها یهامحصول دارانيخر و ها سازمان یسو از ارزش خلق مفهوم بر

 کتاب، نيا در. است طرف دو یبرا محصول سود و ارزش یيهمسو و پورتر كليما ةنيهز یرهبر
 نيا مؤلفان. است شده یبندمیتقس و هیتشب ،یآب و قرمز انوسیاق دو به وکارکسب بازار مفهوم
 حرکت 150 بر یراهبرد ۀحوز در پژوهش و مطالعه یراستا در را ديجد راهبرد نيا کتاب،
 انوسیاق راهبرد .انددهدا انجام 2000 تا 1880 یهاسال ۀباز در ،صنعت 30 از شیب در یراهبرد
 یآب انوسیاق. دارد نام شدهشناخته بازار یفضا که است یامروز عيصنا یتمام رندۀیدربرگ ،قرمز
 راهبرد .است بازار ناشناختة یفضا انگریب و کرده فیتوص ندارد وجود امروزه که را یعيصنا همة
 یتقاضا از شتریب یسهم تصاحب یبرا دارند یسع ها شرکت که است یاگونهبه قرمز انوسیاق

 و شدهفيتعر ،قرمز یها انوسیاق در صنعت یمرزها. رندیبگ یشیپ خود یرقبا از بازار، در موجود
 یکاف شناخت آن از رقبا و است شده فيتعر یرقابت بازار نيا در یباز نیقوان. است شدهرفتهيپذ

 یدورنما ،راهبرد نيا براساس حرکت تقاضا، بر عرضه یفزون اثر در بازار یفضا اشباع با. دارند
 و عرضه توازن با نشدهریتسخ يیفضا ،یآب یها انوسیاق اما. داشت نخواهد یقو رشد و سود
 (. 34 :2005 م،یک) بود دنخواه باال یسودآور و رشد فرصت و تقاضا
 و مرزها ،یساختار طيشرا در که است نيا بر فرض ،قرمز انوسیاق بر حاکم یرقابت راهبرد در
. است ساختارمند رقابت نيا در شرکت به ملزم سازمان و است شده مشخص صنعت حدود

 ساختار که است دگاهيد نيا بر یمبتن ،ارزش ینوآور بر هیتك با یآب انوسیاق راهبرد ،آن برخالف
 امروزه. بود خواهد ساختار ديتجد و یبازساز قابل و ستین مشخص بازار یمرزها و صنعت
 مانند یسنت یراهبردها      صرفا  سازد، یم رهنمون یآب انوسیاق سمت به را ها سازمان که یراهبرد
 گريد در رسوخ ،یخدمات و یکار یها حوزه ةتوسع همگون، تنوع خدمات، و محصول ةتوسع
 یبازارها دادنسوق یبرا محرک عامل. ستین نهيهز کاهش و یخدمات و یکار یها حوزه
 ها نهيهز آن، اتخاذ ةجینت در که بود خواهد ارزش ینوآور ،راهبرد یآب انوسیاق سمت به یتيريمد

 راهبرد ،نيبنابرا ؛شود یم جاديا یشتریب ارزش زین سازمان نفعانیذ یبرا و بندايیم کاهش
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 و سازمان یبرا ديجد یها ارزش خلق با و رددا هیتك ارزش ینوآور بر شتریب یآب انوسیاق
 (.211 :2005 م،یک) افتي خواهد تحقق ،آن برداران بهره

 با مطابق تا کنند یم تالش بازار، در موجود یتقاضا از شتریب سهم ربودن یبرا ها سازمان
 طرح رغمیعل ،اکنونهم. باشند بهتر شانيرقبا از یباز/جنگ ۀشدشناخته قواعد و رقابت نیقوان

 یسنت كرديرو ها سازمان اغلب اساس،نيبرا نو یها راهبرد یگذارهيپا و ارزش ینوآور موضوع
 توجه ديبا. بود خواهد دشوار اریبس شانيبرا یفعل روند رییتغ و کنند یم دنبال را قرمز انوسیاق

 انعطاف رفتنازدست و عيصنا شدنبالغ با و( سال 20 تا 10 حدود) زمان گذر با که داشت
 (. 2005 کت،) شود یم ليتبد قرمز انوسیاق به یآب انوسیاق ساختارها،

 

 پژوهش یتجرب ةنیشیپ

 شده انجام نهیزم نيا در کشور، از خارج و داخل در که يیهاپژوهش انیم از ،قسمت نيا در
 .دشو یم اشاره یتعداد به است،

 
 ی و خارجیداخلهای ة پژوهشنیشیپ. 1 جدول

 دهیچک قیتحق عنوان سال محقق نام

 اهللروح
 يیتوال

2008 
 انوسیاق راهبرد یریکارگبه
 حوزۀدر  یانقالب عنوان به یآب

 یراهبرد تيريمد

 و ها چارچوب اصول، از یامجموعه پژوهش، نيا دستاورد
 با مندنظام يیارويرو ۀکه نحو است یلیتحل یابزارها
بر  یمبتن راهبرداز تفكر  و کندیم نییتب را یرقابت یبازارها

 .سازد یم زيرقابت متما

 1391 نیام فرشته

 یهمسوساز مدل یطراح
اقدامو  یتجار یها راهبرد

 با یانسان منابع تيريمد یها
 در یآب انوسیاق كرديرو

 رانيا یتجار یها بانک

 رانيا یتجار یها بانک تیفعال ۀحوز در پژوهش، نيا
 ،یآب انوسیاق كرديبا استفاده از رو ،آن در و گرفته صورت

 و شده نيتدو مرحله چهار در ،یندياو فر یمفهوم یمدل
 رانيمد یبرا ،جيمتناسب با نتا يیهاشنهادیپ ،تيدرنها

 .است شده ارائه ها بانک نيا

و  وابن
 همكاران

2012 
 یرقابت ریغ یبازارها داکردنیپ

 با اروپا جاتيسبز و وهیم یبرا
 یآب انوسیاق راهبرد از استفاده

 صنعت در یرقابت ریغ بازار داکردنیپ پژوهش، نيا هدف
کاربرد  یابيارز ،جهیدرنت و يیاروپا جاتيسبز و وهیم

 ديیأت پژوهش نيا جي. نتااست یآب انوسیاق راهبرد
 يیفرد را قادر به شناسا ،یآب انوسیاق راهبردکه  ندکن یم

 با همراه ،نو یهامحصول که کندیمرقابت  بدونبازار 
 یاز رقابت، انقالب ی. بازار بكر و عاردارد باال یسودآور

بازار  .دندیبه آن رس راهبرد نيا کنندگانابداعاست که 
)کودکان و  ديجد دارانيخر شامل)جوان(  تازه یها وهیم

 .شود یمنوجوانان( 
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 ی و خارجیداخلهای ة پژوهشنیشیپ. 1 جدولادامة 

 چکیده عنوان تحقیق سال نام محقق

هپنگ لوتوس
 چن

2012 

 یورود راهبرد کي جاديا
 یروهاین بیترک براساس

 راهبرد و پورتر گانةپنج
 یبرا یآب انوسیاق
 هایفروشتزایپ

 نیچ در ها یتزافروشیپ بازار تیفعالدرمورد  پژوهش نيا
-پنج یروهاین بیاز ترک ،قیتحق نيا در. است شده انجام

 جاديا یبرا یآب انوسیاق راهبرد یپورتر و مبان ةگان
استفاده  نينو راهبرد کي خلق و یراهبرد یها چارچوب

خلق  یاز آن است که برا یحاک پژوهش جيشده است. نتا
 یپورتر برا ةگانپنج یروهاین از توان یم نينو راهبرد کي
 یبرا یآب انوسیاق راهبردو از  یلیچارچوب تحل ةیته
 بهره پورتر لیتحل یرقابت یها و رفع چالش زيتما جاديا

 همراه یها بازار تلفن تیفعال ۀدر حوز ،قیتحق نيا. گرفت
 انوسیبا استفاده از راهبرد اق ،آن در و است شده انجام

 دیسفجعبه اي ونشاننامیب یها تلفن لیتحل یبه معرف ،یآب
 پرداخته شده است. 

 
 ها،نهيهز دنکرنهیکم و نينو یها ارزش خلق همچون ،یمبان بر هیتك با یآب انوسیاق راهبرد

 و سرشترحمان ،(1389) افشار یهاپژوهش جينتا یبررس. بود خواهد سودآور یذات طوربه
 مطلب نيا انگریب زین( 2008) همكاران و میک و( 2012) همكاران و شاپكهيا ،(1387) همكاران

 یهادگاهيد از استفاده با تا است شده یسع حاضر پژوهش در فوق، موارد به توجه با. است بوده
 مشاور مهندسان یهاتیفعال حوزۀ در( راهبرد یتابلو) رقابت یارهایمع بر تمرکز متخصصان،

 بدون یبازار خلق یبرا یآب انوسیاق راهبرد ،چهاراقدام یالگو از یریگبهره با و ردیگ صورت
 مقررات و ها دستورالعمل از تیتبع که یطيشرا در. شود یطراح سكو مشاور مهندسان یبرا رقابت
 ةارائ ،است همراه یاحرفه ریغ یهااقدام با رقبا یسو از یگاه که يیهاهمناقص به ورود و دولت

 بهبود به کمک بازار، شتریب سهم کسب درست، یسودآور به ،فردمنحصربه و نينو ژه،يو خدمات
 در. شد خواهد منجر یالمللنیب یرقابت یها بازار به ورود یبرا مناسب بستر جاديا و ها طرح وضع

 ريز نمودار در که يیهاگام قالب در -خبرگان دگاهيد از استفاده با مياکرده یسع حاضر، پژوهش
. است شده میترس 1 نمودار در ادامه، در آن نديفرا و مراحل که میکن عمل -اندشده مشخص
 مشاور مهندسان شرکت یبرا یآب انوسیاق راهبرد یطراح اهداف به یابیدست یبرا حاضر پژوهش
 مناسب راهبرد که است نيا پژوهش نيا یاصل پرسش و هدف ،راستا نيا در. است رفتهيپذ انجام
 .ستیچ یآب انوسیاق خلق جهت سكو مشاور مهندسان یبرا
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 پژوهش نیامراحل انجام کار در  و ندیفرا. 1 شکل
 

 پژوهش یشناسروش
 یشيمایپ -یفیتوص ،اطالعات یآورجمع ۀویو از نظر ش یردبکار ،حاضر، از نظر هدف پژوهش
مجله  ،)کتاب، مقاله یاهم از روش کتابخانه ،اطالعات یآورجمع یبرا و در آن، شود یم محسوب

 نییتع یبرا پژوهش، نيا درساخته( استفاده شده است. محقق ة)پرسشنام یدانیو...( و هم روش م
 یفعل راهبرد يیشناسا یبرا ها هيگو نییتع نیچهاراقدام و همچن یالگو نییرقابت و تع یارهایمع

از  کيهر یآلفا بيضر زانیم .ميکرداز پرسشنامه استفاده  ،مشاور سكو مهندسانشرکت 
از روش  ،تعیین پايايی آزمون یبرا حاضر پژوهشدر  .است شده ذکر 2 جدول در ،ها پرسشنامه

که  -گیری هماهنگی درونی ابزار اندازه ة. اين روش برای محاسبميکردآلفای کرونباخ استفاده 
ابتدا  ،ضريب آلفای کرونباخ ةمحاسبود. برای ر یمکار به -کند گیری می های مختلف را اندازه یژگيو

 .کردکل را محاسبه  انسيپرسشنامه و وار های ؤالسهای هر زيرمجموعه از  بايد واريانس نمره
 

 هاپرسشنامه یابیارز اسیمق ییایپا .2 جدول

 ها هیگو نییتع -خبرگان پرسشنامة

 (هیگو 94)

 رقابت یارهایمع نییتع پرسشنامة

 (هیگو 13)

 چهاراقدام  یالگو پرسشنامة

 (هیگو 4)

98/0 910/0 930/0 
 

 از متشكل یآمار جامعةمشتمل بر دو گروه مستقل است. گروه اول،  حاضر پژوهش یآمار جامعة
 یها تیفعال حوزۀکه در  هستند یخارج و یداخل فعال نظرانصاحب. منظور از خبرگان، است خبرگان
 یها تیفعال یاریبس موارد در و دارند تیفعال سكو شرکت یها تیفعال ۀحوز جمله از ،مشاور مهندسان
 ،یآب برق یها روگاهین ،ی)سدساز رانيا در یرساختيز و یيربنايز یها طرح مربوط به ،آنها یمهندس

 رقابت در صنعت با استفاده از نظر خبرگان  یارهایمع نییتع

 موجود طيشرا براساس سكو راهبرد یتابلو میترس

 سكو شرکت راهبرد یتابلو میترس

 چهاراقدام یالگو اعمال یبرا خبرگان از ینظرسنج

 ERRCراهبرد با استفاده از  یالزم بر تابلو یهااصالح اعمال

 الزم یهااقدام انجام و شنهادهایپ یبررس
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 است. (یسازفرودگاه و یمال تيريمد خدمات ،یزهكش و یاریآب یها شبكه ،یسازساحل و بنادر
 یراهبرد تيريو آشنا به مباحث مد یتيريمد یها حوزه در فعال نظرانصاحب یهادگاهيداز  نیهمچن

 راني( و مدی)کارشناسان فن انمتخصص ان،نظراز صاحب متشكل ،یآمار ةاستفاده شد. گروه دوم جامع
نفر  140شرکت سكو را  ةمذکور در مجموع ةجامع .ستمشاور سكو مهندسانشرکت  در ها پروژه
 یها رقابت در حوزه یارهایمع نيتدو یخبرگان برا یهادگاهيد اخذ نةیزم. در دهند یم لیتشك

 در همكار یخارج یها کارشناسان شرکت یهاهاز تجرب ،مشاور مهندسان یها تیفعال بازار و یمهندس
 ها حوزه نيا در یداخل متخصصان و خبرگان از یعضب و نیآلمان و چ یاز کشورها مربوط یها حوزه

 . ندشد انتخاب هدفمند و یقضاوت روش با که استفاده شد
 

 یریگنمونه یها روش .3 جدول

 نمونه تعداد یریگنمونه روش شرح

 نییتع و ها هيگو نییتع یبرا خبرگان پانل
 )پرسشنامه( صنعت در رقابت یارهایمع

 یقضاوت یریگنمونه -خبرگان پانل
 نفر 7

 نفر 7 یقضاوت یریگنمونه -خبرگان پانل )مصاحبه( چهاراقدام یالگو نییتع

 

 یدر الگو یبرداربهره جمله ازاستفاده در مراحل انجام کار و  یبرا خبرگان یها دگاهيد افتيدر یبرا
آينده  یبینپیش یبرا یمحكم یروش آمار خبرگان پانل. رفتيپذ صورت الزم یزيربرنامهچهاراقدام، 

انجام  یبراشده تعريف و واضح یفرايندها نبودبودن وقايع آينده و نامشخص ،یگیرنمونه نبودنیست. 
شده کنترل یعلم یها را از روش آنهستند که  یتنها چند مورد از موارد خبرگان، پانل یهاپژوهش
 یها به تكنیک یباارزش است که نیاز یمسائل یبرا ژهيوبه خبرگان پانل ةمطالعاما  ،دنکن یمتمايز م

موجود  یواقع یها نمونه یوقت اند؛قطعیت بدونيا  یناکافها  که داده ی         مثال  زمان ؛دقیق ندارند یتحلیل
 است.  دشوارل ئکردن در مورد مسابحثکردن افراد و جمعکه  ینیست يا وقت

 

 وهشژپ یهاافتهی
 سكو مشاور مهندسان شرکت یبرا مناسب راهبرد نییتع و حاضر پژوهش یاصل پرسش به پاسخ یبرا
 با حاضر یرقابت یفضا در حضور. باشد نظر مد سازمان خارج و داخل طیمح تیوضع یبررس جينتا ديبا

 ،رونيا از. داشت نخواهد همراهبه آنها یبرا را یروشن یدورنما نیقيبه ،وكس شرکت یتدافع طيشرا
 تيريمد و ارزش خلق با همزمان صورتهب که رقابت بدون یبازار خلق و زکنندهيمتما طيشرا به توجه
 سهم کاهش از سكو مشاور مهندسان شرکت نجات یبرا یاساس یراهكارها از ،باشد همراه نهيهز
 اطالعات کردن لحاظ و صنعت در رقابت یارهایمع بر تمرکز با ديبا ،نيبنابرا است؛ انحالل اي بازار
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 یبازار خلق یبرا ،سازمان خارج و داخل خبرگان و نظرانصاحب یها دگاهيد از ،ها یابيارز از حاصل
 یازهاینشیپ از که -راهبرد یتابلو همان اي رقابت یارهایمع دنکرمشخص یبرا. کرد استفاده ديجد
 استفاده نظرانصاحب و خبرگان یهادگاهيد از -است یآب انوسیاق راهبرد نيتدو مرحلة به ورود یاصل
 یها اریمع نيو تدو یچهاراقدام، طراح یدر الگو یدیفهرست عوامل کل یسازيینها یبرا .شود یم

از  ،از آنها کيهر بيضرا نییو تع یآب انوسیاق راهبرد یطراح ةمرحلو ورود به  راهبرد یرقابت در تابلو
اهداف  نییموضوع و تع فيپس از تعر ،مرحله نياز خبرگان استفاده شده است. در ا یروش نظرسنج
. اندشده يیشناسا ،هیاول ینامزدها و نییکنندگان در پانل تعشرکت یها یژگيو و طيپژوهش، شرا

 یعمل آمده، فهرست اعضابهاز متخصصان مذکور دعوت  ،که در آن یو ارسال فرم هیبا ته ،تيدرنها
پژوهش ابتدا  نيمنتخب، در ا یریگ نمونهروش  یاست. برمبنا شده يینها ،کننده در پانلشرکت

صورت به را فرم دعوت از خبرگان . سپسميکرد انتخاب را نفر از خبرگان سه ،یقضاوت وۀیش به
موافقت  ،پژوهشموضوع و اهداف  نةیزمالزم در  یهاحیو پس از توض ميکرد به آنان ارائه یحضور
خواسته شده بود که  انياز پاسخگو ذکور. در فرم مميکردمشارکت در پانل خبرگان جلب  یبرا راآنان 

دانند،  یم مناسبها  پانل نيمشارکت در ا یرا برا یافراد ايچنانچه فرد  ،با توجه به اهداف پژوهش
 انيمذکور، پاسخگو یها فرم ی. پس از گردآورکنندمشخصات آنها را در جدول مربوطه درج 

نفر از آنها از  دو. دادند صیتشخ طيواجد شرا ،مشارکت در پژوهش ینفر را برا شش ،مجموعدر
نفر از آنها  دوبه  یمختلف امكان دسترس ليبه دال ،نفر مذکور چهار نیاز ب وانصراف دادند  یهمكار

 آنها .شد ارسالنفر  دو یشرکت در پانل برا یفرم درخواست از خبرگان برا ،جهیفراهم نشد و در نت
 ،جهیوجود نداشت و درنت یاز آنها امكان دسترس نفر کيکه به دند کر شنهادینفر را پ سه ،درمجموع

 نيدر ا ،تينهادرارسال شد.  دينفر جد دو یبرا ،شرکت در پانل یفرم درخواست از خبرگان برا
 .دش لیعضو تشك هفتپژوهش، پانل خبرگان با 

 

 مشاور مهندسان صنعت در رقابت یارهایمع نییتع
 در یآب انوسیاق راهبرد كرديرو یریکارگهب بر یمبن یمستندات و یعلم یهاپژوهش آنجاکه از
 در فعال مشاور مهندسان یها تیفعال و ستین دسترس در ،یرساختيز و یعمران یها پروژه یها نهیزم
 دۀیعقبه. ميکرد تالش راهبرد یتابلو نيتدو یبرا رند،یگ یم قرار مقوله نيا در زین یکار یها حوزه نيا

 یرسم تابلو ،یآب انوسیاق راهبرد جاديگام در ا نی(، نخستیآب انوسی)اق راهبرد نيا کنندگانابداع
 انوسیاق راهبرد جاديا یبرا یچارچوب و یشناخت برالگو  عنوان به اگراميد نيسازمان خواهد بود. ا راهبرد

 که يیفاکتورها ،خود یفعل طيتا شرا کند یم کانواس به سازمان کمک راهبرد. کند یم عمل یآب
 موجود یرقابت یها عرضه از صنعت مخاطبان آنچه و کند یم رقابت هادرحال حاضر در آن ،صنعت

 کارشناسان با شدهانجام یها مصاحبه به توجه با (.2008 ا،یمابورن و می)ک را بشناسد کنند یم افتيدر
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 از خارج یبازارها در رقابت مقولة که ميدیرس یبندجمع نيا به کشور، از خارج و داخل حوزۀ در فعال
 تیفیک و کار انجام نحوۀ در رقابت ،یاریبس موارد در مشاور، مهندسان یها تیفعال موضوع در رانيا

 چندان ،بازارها آن بر حاکم یمهندس فرهنگ و کار تیماه به توجه با عوامل ريسا و است خدمات ارائة
 اتیجزئ. است شده ارائه ها لیتحل ۀشدیبندجمع جينتا و رقابت یارهایمع ،ريز شكل در. ستندین مؤثر

 انيشا. است شده مشخص 4 جدول در ،ارهایمع از کيهر به شدهداده یآرا تعداد و الؤس هر به مربوط
 تيمحور در آن، که -(یآب انوسیاق راهبرد یطراح) حاضر پژوهش هدف به توجه با که است حیتوض
 یعوامل -باشد( نهيهز کاهش) نهيهز تيريمد نیهمچن و ارزش خلق و ینوآور بر یمبتن ديبا هااقدام

 با. باشند داشته را یژگيو هردو همزمان صورتهب که اندشده محسوب صنعت در رقابت اریمع عنوانهب
 یها تيمحدود به توجه با زین و اطالعات به یدسترس ۀنحو همكار، یها شرکت تیماه به توجه

  .است شده یخوددارها  سازمان نام ذکر از موجود،
 

 راهبرد یتابلو میترس و رقابت یارهایمع نییتع یبرا خبرگان یآرا و ها دگاهید .4 جدول

 شرح فیرد
 اریمع

 نهیهز تیریمد و ینوآور نهیهز تیریمد ارزش ینوآور

 5 1 1 خدمات ارائة ةنيهز 1
 6 0 1 یدیکل پرسنل 2
 7 0 0 خدمات تنوع 3
 4 1 2 سازمان رونیبا ب هاتعامل 4
 5 1 1 مشابه یها نهیزم در ها سازمان تیفعال ةسابق 5
 5 2 0 یاهيسرما یها یيدارا 6
 4 2 1 هاسازمان یمال یيتوانا 7
 7 0 0 خدمات ةارائ تیفیک 8
 5 2 0 یسازمانده 9
 سهيمقا در پرسنل به متفاوت یها پرداخت 10

 هاشرکت با
2 3 2 

 1 4 2 خدمات ةارائ یبندزمان بر تمرکز 11
 1 3 3 یانسان یروین ليتعد 12
 2 4 1 یانسان منابع تيريمد یها ستمیس استقرار 13
 

 یها تیفعال ۀحوز با آشنا ۀخبر کارشناسان و خبرگان یها دگاهيد از استفاده نةیزم در
 آنها یها دگاهيد و شد استفاده خبره افراد از نفر هفت از متشكل یآمار ةجامع از ،مشاور مهندسان
 یبرا خبرگان پانل روش از که است ذکر انيشا. گرفت قرار انمحقق یهااقدام انجام مالک
 . است شده استفاده کار نيا انجام
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 راهبرد یتابلو -مشاور مهندسان صنعت در رقابت یارهایمع نییتع .2 شکل

 

 چهاراقدام یالگو -روش پانل خبرگان یها یخروج

 یها دگاهيدو  شود یم خالصه تیو اقل تياکثر یآراکنندگان براساس شرکت یهانظرو ها  دگاهيد
با استفاده از  نه،یزم نيچهاراقدام آورده شده است. در ا یموارد مرتبط با الگو ةارائدر قالب  آنها
خبرگان و با  یها دگاهيدپرداخته شد، با استفاده از  آن بهقبل  ازکه  یآب انوسیاق راهبرد میمفاه

شرکت  یها تیفعال ةمجموعاز  ديبا که يیکارها از یفهرست ،چهاراقدام یالگواستفاده از 
. ميکرد هیته ،شوند جاديا اي ابندي شيمشاور سكو حذف شوند، کاهش داده شوند، افزا مهندسان

 آورده شده است. 5در جدول  کار نيا جينتا

 

 . نتایج الگوی چهاراقدام5 جدول

 حذف

 يیفضا ،وکار کسببازار  طيکه با توجه به شرا یخدمات حذف
مانند  ستند؛یندر آنها وجود ندارد و سودآور هم  تیفعال یبرا
 .یسازفرودگاه حوزۀدر  تیفعال

 با آنها ینيگزيجا و شرکت ناکارآمد رانيمد حذف
 مقاومت رییتغ برابر در که یرانيمد ؛ديجد یها مجموعه

 .ندکن یم ریس ناموفق گذشتةو در  کنند یم

 شیافزا
 سازمان از رونیب طیمح با ارتباط واحد جاديا

 انيکارفرما با یکار تعامل شيافزا

 یصنفدرون یهایهمكار شيافزا

 یخارج و یداخل یصنف و یتخصص مجامع در شرکت

 از ها پروژه سود برداشت کاهش و شرکت یمال ةیبن شيافزا
 توسعةبر  یشرکت و تمرکز مال یو شرکا رانيمد یسو
 شرکت یها  تیفعال

 کاهش
 یتخصص یها گروه از استفاده و شرکت پرسنل تعداد کاهش

 شيو افزا شرکت یها نهيکاهش هز یبرا یمیدر قالب کار ت
 .یور بهره

داخل  ةگرفتشكل یها مجموعه در قدرت تمرکز کاهش
 یها رمجموعهيز عنوانهب شرکت مجموعةگذشته  در ؛سازمان
 ،گروه منافع به و اندکرده یم تیفعال شرکت داخل در کوچک

 .اندداشتهتوجه  یجنب یها نهيهز لیمستقل از تحم
 .شرکت یجنب یهانهيهز کاهش

 جادیا
ساختمان و  ديخر جمله از ،شرکت یبرا هيسرما جاديا
 یاهيسرما یها یيدارا
 یها شرکت با یهمكار توسعة یبرا المللنیبواحد  جاديا

 مرزها از رونیب و یخارج

 یبرا یخارج یها شرکت با ومیکنسرس و مشارکت جاديا
و  دولت یها نديامستقل از ورود به فر ،ژهيو خدمات ارائة
 ینوآور عنوانهب ها طرح در یگذار هيسرما
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در  یآب انوسیاق راهبرد یطراح یبرا چهاراقدام یالگو براساس ديجد راهبرد یتابلو میترس
ط ومرب یارهای(، معاستادانخبرگان )داخل شرکت و  یها دگاهيدبا  طابقممشاور سكو:  مهندسان

 نيتدو شود،توجه  به آنها مشاور سكو مهندسان یها تیفعال ۀحوزدر  ديباکه  چهاراقدام یالگو هب
 شد میترس چهاراقدام یاز الگوخبرگان و با استفاده  یها دگاهيد براساس ،راهبرد ديجد یشد. تابلو

 داده شده است. شيمان 3که در شكل 
 

 
 چهاراقدام یالگو براساس دیجد راهبرد یتابلو .3 شکل

 

 شنهادهایو پ یریگجهینت
 تیبقا و حفظ موقع طيشرا نیمأت یبرا هیاول یهاشرکت سكو و الزام راهبرد تیوضع ديبا در ابتدا

و  یبررس را هیاول یازهاینشیپ عنوان به ،وکار کسبدر بازار  طيشرا یجيموجود و سپس بهبود تدر
و  یآب انوسیاق راهبرد میشرکت با استفاده از مفاه تيري، مدنيبنابرا م؛يکرد یم لیو تحل هيتجز

را  زمال یهاليتعد ،چهاراقدام یاز الگو یریگبهرهدر تالش است تا با  ،رقابت یارهایتمرکز بر مع
 نيگزيجا: است مورد نظر ،ف شرکتیضع تیبهبود وضع یدر راستا ريز یها. اقدامدهد انجام
با افراد خبره و واجد  -دارند یانفعال یكردهايکه رو -شرکت یدیو پرسنل کل رانيمددن کر
 یهمكار جاديا یاتالش برو  موجود یها پروژه فظسازمان و ح یداخل طيبهبود شرا یبرا ،طيشرا

با استفاده  ديبا سكو شرکت .یو خارج یداخل یها ورود به بازار یبرا یخارج همكار یها با شرکت
حاکم بر کشور  یاقتصاد طيبراساس شرا ،یمل یها طرح یمال نیمأتخود در  ینیچ کياز توان شر

 ريبا سا سهي( در مقاالياز کاهش ارزش واحد پول کشور )ر یناشو مباحث ها  ميو اعمال تحر
 ريبا سا سهيدر مقا یرانيا یها توسط شرکت یو مهندس یخدمات فن ةارائ متیق ،یپول یها واحد

 . آورد دستبه یتوجه انيشا یاقتصاد ةصرف ،کشورها
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همراه خواهد بهرا  یگريد یايمطرح، مزا يیاروپا یها با شرکت یتوجه داشت که همكار ديبا
و  ها ميشد که با کاهش تحر ادآوري ديبدان پرداخته شود. با 6شده است در جدول  یداشت که سع

خواهند داد تا از خدمات  حیترج انيکارفرما ،نیقيبهبه کشور،  یخارج یها درصورت ورود شرکت
 ،مهم نيا .کننددر کشور استفاده  تیبزرگ و حائز اهم یکارها یدر طراح یتراز اول خارج یها شرکت

شرکت  کيبا  یخواهد داشت که همكارهمراه به یداخل یها شرکت یرا برا یترديرقابت شد ،نیقيبه
 یاقتصاد ةردن صرفکفراهمضمن  ،مشارکت کيدر قالب  آنهابا  یو همكار رانيآشنا به بازار ا یياروپا
 . دکرخواهد  نیمشاور سكو را تضم مهندسانشرکت  یبرا یمناسب کار طيحفظ شرا ،طرف دو یبرا

  

 رکشو از خارج بازار در تیفعال یبرا ییاروپا همکار شرکت با ائتالف جادیا .6 جدول
 حاتیتوض ایمزا

 یارز درآمد جاديا
 کارها، انجام یبرا یرانيا یها شرکت متیق شنهادیپ ران،يا پول ارزش کاهش به توجه با

 .است یرقابت اریبس و درصد 30 حدود در گذشته با سهيمقا در

 یاتیمال یهاتیمعاف
 پرداخت در را يیهاتیمعاف ،کنندیم اقدام خدمات یبرا که يیهاشرکت یبرا دولت

 .کند یم لحاظ درآمد بر اتیمال

 یصادرات زۀيجا افتيدر
 زۀيجا عنوانهب را یمبالغ ند،کن یم اقدام خدمات صدور یبرا که يیهاشرکتبه  دولت

 .کند یم پرداخت یصادرات

 یتكنولوژ و دانش انتقال
 نيآخر از پرسنل یمندبهره امكان ،يیاروپا یها شرکت با سكو شرکت یهمكار در

 .شود یم سریم شتازیپ یهاشرکت تجارب و یعلم یدستاوردها

 اتیح حفظ و کار داشتن
 شرکت

 ديتهد تیو در وضع است خود یسازمان تیوضع بهبود دنبالهب شرکتکه  یطيشرا در
 جمله از) شتازیپ یها و ائتالف با شرکت یامكان داشتن کار را در قالب همكار ،قرار دارد

 .داشت خواهد( یخارج
 داخل یها طرح در مشارکت
 در تيمز داشتنکشور و 

 یداخل یها شرکت با سهيمقا

 به نسبت یشتریب تيمز سكو ،يیاروپا یها شرکت ورود و ها ميتحر کاهش طيشرا در
 .دارد یياروپا یها شرکت یبرا کشور داخل در همكار عنوانهب کار اخذ در خود یرقبا

 
 یمانكاریپ یها از شرکت یكيمشاور سكو با  مهندسانشرکت  یهمكار ةسابقبا توجه به 

با استفاده از  ،آنها یسو ازمتعدد  یها پروژه ازیمورد ن یمنابع مال نیمأتو  رانيدر ا ینیچ شتازیپ
 ب،یرقیب یبازار ۀدهندلیتشكکننده و زيمتما راهبرد کي عنوان به چهاراقدام یالگو یها یخروج
 یگذارهيسرما ةعرصورود به  یرا برا ديشرکت جد کيدر قالب  یمشارکت حقوق کي لیتشك
 هبدولت  ازی. با توجه به نميکردمختلف مطلب را دنبال  یايو زوا میدرنظر گرفتها  طرح
 ۀکنندنیمأتو  یمانكاریشرکت سكو با شرکت پ یمتعدد، همكار یها نهیدر زم یگذار هيسرما
مقررشده از  یها نديادن فرکریطبه  ازیبدون ن ،متعدد یکار یها نهیورود به زم طيشرا ،یمال
سهم  تيرفع محدود بهاقدام  ني. ادکن یم را فراهم یادار فاتيو تشر یدولت یها دستگاه یسو
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 یانيکمک شا یخارج یها درصد شرکت 49درصد و  51 زانیبه م یداخل یها مشارکت شرکت
سازد.  یم فراهم زین یمال ۀکنندنیمأت ايگذار هيسرما یرا برا یشتریب تی، جذابنيبنابراو  کندیم

 یهاضمن انجام اقدام ،کشور یهندسفعال در بخش م ةمجموع کي عنوان به ریشرکت سكو ن
خواهد شد. در  یمانكاریپ ۀحوزو  يیاجرا یها تیوارد انجام فعال جيتدربهشرکت همكار،  یمهندس
 است.ده مآصورت خالصه هاقدام ب نيانجام ا یايمزا ،7جدول 

 
  همکار ینیچ شرکت با یحقوق یهمکار مجموعة کی لیشکت .7 جدول

 هاحیتوض ایمزا

 هاپروژه یمال نیتأم
عبور از  ،یحفظ منابع مال یبرا قیدق یبه اقتصاد کشور و انجام برآوردها کمک
 .شرکت یبرا کار سهم دارامعن شيافزا و بیرق بدون یفضا فيتعر مناقصه، مرحلة

 مانكاریبا پ مشارکت
 يیاجرا

 یها پروژه یمال یايمزا از یمندبهرهطرح و ساخت و  یکارها عرصةبه  ورود
 ناهمگون(. یافق راهبرد) خدمات ارائة ديجد حوزۀ فيتعر ،يیاجرا

 و ها پروژه به ورود
 ديجد یبازارها

 گريد یها بازار به ورود طيشرا ،یدولت یها دستگاه از مجوز افتيدربه  ازین بدون
 .شود یم فراهم سكو شرکت یبرا

 یجاهب مذاکره انجام
 مناقصه

ترک  یبرا يیاجرا یها دستگاه ،یگذارهيسرما و ها پروژه یمال نیتأم طيشرا در
 .کردپروژه در قالب مذاکره اقدام خواهند  یو واگذار فاتيتشر

 

خود در بازار  یکار تیحفظ موقع یمناسب برا طيشرا نیمأتشرکت سكو با  ،یقدم بعد در
استمرار  یمناسب برا طياعمال اصالحات در مجموعه، شرا اب چهاراقدام یبا استفاده از الگو ديبا

و عوامل  ارهایو تمرکز بر مع یداخل یهاعفدادن به ضپوششسازد.  سریرا م نينو یها راهبرد
شرکت را در  یکار اتیح نیقيبه ،شرکت سكو یداخل ةمجموعدر  چهاراقدام یحاصل از الگو

 سازد. یمشده فراهم انتخاب یها راهبرد
( با عنوان 2012) چنهپنگلوتوس  قیتحق جينتاتا با استفاده از  ميکرد تالش پژوهش نيا در

 یبرا یآب انوسیاق راهبردپورتر و  ةگانپنج یروهایب نیبراساس ترک یورود یراهبرد جاديا»
 پژوهشمانند  پژوهش، نيکه در ا بیترتنيبد م؛يسازکار خود را مشخص  یالگو «هایتزافروشیپ

با  بتوان تاشود  يیشناسا یفروشتزایبا استفاده از مدل پورتر بازار صنعت پتا  استشده  یحاضر سع
 .ردخارج ک دانیرقبا را از م ،ینيآفربا استفاده از ارزش ،ها یتزافروشیپ یبرا یآب انوسیاق راهبردخلق 
رويكردی نوين  ئةارا»( با عنوان 1387) و همكاران یمحمدهمت پژوهش جينتا از استفاده با نیهمچن

از  یریگبهرهبا  که «: طراحی کارت امتیازی متوازن با تاپسیس فازیراهبرددر کنترل و ارزيابی 
موجود را  تیوضع ،یعوامل خارج یابيارز یطراحی کارت امتیازی متوازن با تاپسیس فازی و رتبه بند

شرکت از  ینسل آت ،یپرورنیجانشتا با تمرکز بر  شود یم شنهادی، پنيبنابرا ؛میکن يیو شناسا یبررس
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 ةدر دهها  سازمان یتمام شرفتیو پ عيرشد سر .شود تیشرکت ترب راهبرد براساسکارکنان و  انیم
کار و حضور در  طياست تا شرا شدهسبب  کیدولت الكترون یها ستمیاستقرار س ودولت  جمله از ،ریاخ

 کهاز آنجا .باشد انيکارفرما ةو خواست ازیبر ن یو مبتن طياز شرا قیدق یابيارز ازمندیبازار کسب وکار، ن
خود  یها یدر بررس ،هستند ها حوزه یدر تمام یدولت یها دستگاه ،شرکت سكو انيکارفرما نيتریاصل
-هآن ب لیو تحل ديو کسب اطالعات جد طیمح یابيسازوکار ارز اگر که ميدیرس یبندجمع نيبه ا

 نيبه ا ژهي، توجه ورديمربوط صورت پذ رانيمد یسو ازدر شرکت سكو  افتهيو سازمان زهیصورت مكان
رقبا و  انیدر م یاژهيصورت وهخدمات خود ب ةارائشود تا شرکت در انجام و  یم سبب یراهبردمنابع 

را به همراه  يیباال یريپذشرکت که ضربه یاساس یهااز ضعف .نمود داشته باشد انيدر نگاه کارفرما
از  یطوالن یزمان یها در دوره یافتيو نبود در یمال یها در مقابله با بحران آن یمال یتواننادارد، 
 یها استیاتخاذ س یسازمان در راستا یمنابع مال تيريو مد ژهيو یهادیاتخاذ تمه .است انيکارفرما
در  ريز شده دراشارهموارد به  رانيمد، الزم است تا نيبنابرا ؛است یشرکت ضرور ةتوسعو  یمقاومت
 :ندکنتوجه ها  فصلاز سر کيهر
 نبود و شرکت رانيمد یهاتعامل در ضعف وجود از یحاک حاضر پژوهش جينتا آنجاکه از 

 شرکت ةباسابق افراد یسو از کار تيريمد تيمحور با متعدد یکارها انجام یبرا الزم لیپتانس
 و کارکنان انیم از شرکت یآت نسل ،یپرورنیجانش بر تمرکز با تا دشو یم شنهادیپ ،است

 .شود تیترب شرکت راهبرد براساس

 توجه .شوند یم محسوب سازمان یها هيسرما نيتریدیکل ،مشاور مهندسان یها شرکت کارکنان 
 ژهيو یصورتهب خود خدمات ةارائ و انجام در شرکت تا شود یم سبب یراهبرد منابع نيا به ژهيو
 و یساالرستهيشا به توجه ،نيبنابرا ؛باشد داشته نمود انيکارفرما نگاه در و رقبا انیم در
 .است تیاهم حائز یهاموضوع از ،شرکت در یبروکراس مناسب و حیصح مفهوم یساز ادهیپ

 با مقابله در یتواننا دارد، همراهبه را يیباال یريپذضربه که شرکت یاساس یهاضعف از 
 اتخاذ. است انيکارفرما از یطوالن یزمان یها دوره در یافتيدر نبود و یمال یها بحران
 توسعة و یمقاومت یها استیس اتخاذ یراستا در سازمان یمال منابع تيريمد و ژهيو یهادیتمه

 .است یضرور شرکت

 وکار کسب یها مدل نيدتريجد با آنها يیآشنا و کارکنان دانش سطح شيافزا و آموزش مقولة 
 حضور یبرا طيشرا خدمات، ةارائ مناسب ۀنحو نیتضم ضمن تا شود یم سبب ایدن سراسر در
 . شود فراهم یخارج یها شرکت با یهمكار و یالمللنیب یبازارها در

 و سازمانی شغلی، انگیزش ايجاد طريق از شرکت مستعد نیروهای خروج از جلوگیری به ديبا 
 .شود توجه مالی

 رسدیم نظربه یضرور آن از تیتبع و مناسب یسازمان ساختار نيتدو. 
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