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 چکیده
، پردازد می گذاری سرمايهبه موضوع توسعه و افزايش کارايی  تخصصی، صورت به يکی از مباحثی که

تنوع و م به صورت، غیر دفاعیدفاعی و ی محصوالت وزارت دفاع در دو دستهاست.  سنجی امکانمطالعه 
 غیر دفاعی وزارت دفاع های طرح سنجی امکانبنابراين، مطالعه ؛ است توسعه درحالوسیعی ی دامنهدر 

در  سنجی امکانمطالعه  مشکالت و شناسايی موانع با هدف پژوهش حاضر رد.دا اهمیت زيادی و ضرورت
دستیابی به اين هدف،  منظور بهوزارت دفاع و تحلیل چگونگی روابط میان اين عوامل انجام شده است. 

 مصاحبه و ( با ابزارISM) تفسیریساختاری  سازی مدلتحلیل محتوای کیفی و  با استفاده از دو روش
گلوله برفی و تعداد  ها داده آوری جمعمورد بررسی قرارگرفته است. روش  نظرات خبرگان دفاع، پرسشنامه،

نشان  . نتايجدهد میمصاحبه آخر، اشباع نظری را نشان  3که  باشد میمصاحبه  11آن  جامعه آماری
ت مشکال د کهباش میموجود  سنجی امکانمطالعه  سر راهمشکل بر  11که در قلمرو دفاع  دهد می

 مطالعه در و عجله FS برای هزينه توجه به تخصیص عدم ،بیشترين قدرت اثر گذاریمديريتی، 
قوانین و مقررات دولتی و مشکالت محیط  ی همچون،و عوامل تأثیرپذيریبا بیشترين قدرت  سنجی امکان

غیر دفاعی وزارت دفاع  های طرح سنجی امکانرا بر مطالعه  تأثیرپذيریو  اثرگذاری، کمترين الملل بین
 داشته است.
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 . مقدمه1
 است، اما اين امر گذاری سرمايهحل مسائل اقتصادی کشورها بسط و توسعه منظور  بهمهم  از عوامليکی 

 ،گذاری هسرمايتوسعه  ی مسئلهبا توجه به محدوديت منابع مالی، عالوه بر  و کافی نیست تنهايی به
تخصصی،  صورت بهکه  از مباحثینیز ازجمله مسائل بااهمیت است. يکی  گذاری سرمايهکارايی  شيافزا

است. امروزه،  گذاری سرمايه، يا همان مطالعه قبل از 1سنجی امکان؛ مطالعه پردازد میبه اين مسئله 
تا  شود میموجب  اساساًيا درکشورما مطرح است که  ها طرح سنجی امکانراه مطالعات  بر سرموضوعاتی 

و مطالعات خودداری گردد و يا در مسیر انجام يک بررسی و مطالعه استاندارد، تنگنا  گونه ايناز انجام 
خود از انواع  های مصاحبهدر  پژوهش حاضر نیز خبرگان ی(. جامعه1334گردد )نوری،  ايجاد مشکل

غیر دفاعی مترتب  های طرحبر  سنجی امکانلعه مطا نداشتن ی واسطه بهيا نتايج نامطلوبی که  ها شکست
 های بخش، در سنجی امکانمغفول ماندن مطالعه  ای ريشهکه تحلیل علل  اند نمودهشده است حکايت 

ضرورت و اهمیت زيادی  غیر دفاعی های طرح سنجی امکانبنابراين، مطالعه  ؛مربوطه تبیین شده است
ات ازنظر گیری بهرهعلمی پژوهش و  های روشبا استفاده از تا  کند می، تالش پژوهش ، اينرو اين ازدارد. 

راه مطالعات  بر سر ، ابتدا شناسايی کند: چه موانع و مشکالتیو خبرگان صنايع دفاعی متخصصین
 وجود دارند؟ در ادامه به بررسی و تحلیل اين مشکالت دفاع وزارت در صنعتی های طرح سنجی امکان

 يک کدامارتباط میان اين موانع و مشکالت با يکديگر چگونه است؟ و درنهايت به اين مفهوم که  بپردازد.
از اين موانع يا مشکالت از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است و کدامشان از اولويت کمتری 

 جويی صرفههم  و کشور دفاعی قدرت روز افزون گسترش هم طريق، اين از اينکه تا برخورداراست؟

رفع اين دغدغه است که وزارت دفاع،  به دنبالبنابراين، پژوهش حاضر  د.باش داشته لبه دنبا را اقتصادی
 به دنبالاقتصادی تولیدات صنعتی نیز متمرکز باشد و ی سازمانی خود بروی جنبه مأموريتتحقق  در کنار

تا  ؛باشد می وزارت دفاع صنعتی های طرح، در سنجی امکانمطالعات  اقتصادی برجسته کردن نقش
 ای نسخهپژوهش  دارد که در راستای تحقق اهداف اين بر آنو مديران تصمیم ساز آن را،  گذاران استسی

 .تجويز نمايند

 . مبانی نظری و الگوی مفهومی2
اينکه، آيا اجرای طرح موردنظر به لحاظ  اوالًاست:  سؤال 2به در پی يافتن پاسخ  سنجی امکانمطالعه 

 2؟ برای پاسخ به اين پذير است توجیهاين طرح به لحاظ اقتصادی  ، آيااست؟ دوما پذير امکانفنی 
، يابی مکاناعم از: مطالعه محصول، مطالعه بازار،  هايی سرفصلکه  گیرد میمطالعاتی انجام  سؤال

 ترتیب دو نيبد .(1332)حاجی يخچالی،  شود میبررسی مالی و بررسی اقتصادی را شامل بررسی فنی، 
نخست اينکه نقشه راه در خصوص کم و کیف . متصور است سنجی امکانالعات کارکرد اصلی برای مط

گذار فراهم گردد و ديگر اينکه  ای انجام پروژه، برای سرمايه يابی به اهداف مرحله و چگونگی دست

                                                           
1. Feasibility Study 
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 قرار گیرد مورداستفادهاهداف مذکور  تأمینترين راهکار و فناوری، برای  و مناسب ترين صرفه بهمقرون 
 (.1334هری، )سید مط

ی کلی به دو دسته بندی دستهدريک ، مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارتمحصوالت و خدمات 
تفکیک  ها پروژهو  ها طرح. بر همین اساس نیز شوند میتقسیم  غیر دفاعیمحصوالت دفاعی و 

قرار گیرند  همورداستفادمسلح  نیروهایو در  قرار داشته. هر آنچه در زنجیره ارزش تسلیحات شوند می
 .نامند میدفاعی و خارج از آن را غیر دفاعی  های طرحدر تعريف 

 های طرح است که در ها سالکه اين مباحث  دهد میبررسی مقاالت در کشورهای مختلف دنیا نشان 
ی اينکه اين موضوع يک مسئله با توجه به بنابراين؛ روند میمختلف صنعتی، خدماتی و نظامی بکار 

در ادبیات  آنچهسر راه خود را مرتفع نموده است.  های ريزه سنگست، لذا موانع و مشکل يا تثبیت شده ا
، سنجی امکانموضوع دسته بنده شده است، مشکالت و موانعی است که در طول مسیر انجام مطالعه 

نمونه در  عنوان بهبه آن.  نه موانع و مشکالت ورود آن بحث شده است، های سرفصلدر هر يک از 
برای مشکالت  2مبتنی بر مدل فازی تیپ  گیری تصمیم وتحلیل تجزيه»با موضوع  وهشیپژ

است به مشکالت تبديل  منتشرشده 2511که در سال  «سبز: مطالعه موردی صنعت باتری های انتخاب
اشاره دارد  اين پژوهش . همچنینکند میکننده مناسب اشاره  تأمینمعیارهای کمی به کیفی در انتخاب 

يعنی در برخی صنايع ؛ صنايع همگانی نیست برای انتخاب محصول برای همه تأثیرگذارامل که عو
 اصالًهمین عوامل در ساير صنايع  که درحالی، شوند میعوامل اصلی در مطالعه محصول تلقی  عنوان به

هم  در کنار معیارهاکه برخی  کند میبه اين موضوع اشاره  ها پژوهش در ساير. باشند میمطرح ن
در معیار سطح تکنولوژی  مانند .کند می مواجه مشکل با را محصول مطالعه اين کار و برانگیزند چالش

در حفظ اکوسیستم و رعايت الزامات زيست محیطی، يا معیار رفع نیاز مشتری به محصول معیار  کنار
ز مشکالت به وجود برخی ا صرفاً ها پژوهشمعیار رعايت الزامات زيست محیطی، هر سه اين  کنار

است. به همین شکل  سنجی امکانمطالعه  های گامکه تنها يکی از  پردازند میمطالعه محصول 
مطالعه و بررسی بازار اشاره دارد. نظیر ناپايداری  آن به مشکالت در حاشیهتحقیقاتی انجام شده که 

حصوالت بازگشتی ، عدم اطمینان در مقدار مبینی پیش یتقاضا، ناپايداری عرضه، طوالنی شدن دوره
. همانطور که گفته شد کند میبه خالء بازار را با مشکل مواجه  که درنهايت کار محاسبه و دستیابی

به . همچنین گردد میمحسوب  سنجی امکانمطالعه  های گاميکی ديگر از  صرفاًمشکالت مطالعه بازار 
، بررسی مالی و يابی انمک به برخی از مشکالت و موانع مشابه در حاشیه تحقیقات ديگر، شکل

 اقتصادی اشاره شده است.
در پژوهش حاضرنیز برای دستیابی به فهم مشترک میان پژوهشگر و خواننده، با استفاده از متدولوژی 

انجام  های مصاحبهشده از کدگذاری های باز در  بندی دسته های مقولهتحلیل محتوای کیفی، مطابق با 
 تعريف شده است.سنجی  امکانالعه شده، موانع و مشکالت ورود به مط

مشکات مديريتی: تصمیمات و ساليق مديريتی، جابجايی مديران، وسواس بیش از اندازه ناظرين 
 سنجی امکانه عو اهمیت مطال ضرورت به توجهی بیپروژه، عدم برخورداری از دانش مديريت طرح، 
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برای انجام يا توجه به مطالعه  گرا مانعی مأموريتمعماری و ساختار سازمانی: ساختار سازمانی 
 .غیر دفاعی های طرحبه وکار  کسبرويکرد تجاری يا  فقدان ؛سنجی امکان

 .و عدم آشنايی با کاربست الزامات آن FS: کمبود تجربه الزم برای انجام FSنداشتن مهارت انجام 

العات قبل از و اهمیت تهیه و تدوين آرشیو مستندات مط ضرورت بهعدم مديريت دانش: عدم توجه 
امکان دستیابی به اطالعات و عدم و  FSکمبود منابع اطالعاتی برای انجام  عاملی برای، گذاری سرمايه

 آمار الزم برای مطالعات بعدی

جامع نگر، برای  یبرنامه وسازوکار  فقدان عدم سیاست و راهبرد سنجیده برای ورود به مديريت طرح:
 .ها آنو ارزيابی میزان موفقیت يا عدم موفقیت در  غیر دفاعی های طرحانتخاب و گزينش 

در اجرای پروژه و  تأخیر، گذاری سرمايهبرای آغاز فاز مطالعه قبل از  تأخیرتعلل در ورود به مديريت طرح: 
 .برداری بهرهدر فاز  تأخیردرنهايت 

نسبت به دانش طرح و عدم آشنای  مديريت فرايندهایعدم آگاهی از  :FSعدم دانش کافی برای انجام 
 .سنجی امکانمورد نیاز مطالعه  های تخصصو 

بررسی  ،های بخشدر  راسنجی  امکان مطالعات که مشکالتی نظیر تحريم :الملل بینمشکالت محیط 
 .دهد میقرار  تأثیرو اقتصادی تحت  مالی

 .FS: قائل نبودن برای هزينه کرد مکفی برای انجام FSعدم توجه به تخصیص هزينه برای 

وانین و مقررات دولتی: آن دسته از قوانین و مقرراتی که معادله عرضه و تقاضا را تغییر داده و سبب ق
 با مشکل مواجه کند. برای مطالعه بازاررا تا محاسبات  شود می

 و الگوی مفهومی ها فرضیه. توسعه 2-1

را به  سنجی امکانعه مشکالت و موانع مطال ی انجام شده در دنیا و ايران،ها پژوهشنتايج حاصل از 
 نمايان نموده است.( 1)جدول  به شرحمعرفی شده  های سرفصلتفکیک 

 به شرح سنجی امکانهمچنین دستاورد محقق از پیشینه پژوهش، تحت عنوان مشکالت و موانع مطالعه 
دبیات موضوع است ااز  . واضح است که اين مدل يک مدل اولیه برگرفتهباشد ( می1)مدل مفهومی شکل 

 است. شده گرفتهقرار  ها مصاحبهپژوهش و انجام  سؤاالتمبنايی برای تدوين  که
 درنهايت تا به سمت اصالح و نهايی شدن مدل اولیه حرکت کرده و پژوهش حاضر درصدد است بنابراين

غیر دفاعی  های طرح در سنجی امکانو موانع مطالعه  مشکالت به مدلی برای شناسايی درپی دستیابی
 باشد. اعوزارت دف
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 سنجی امکانو موانع مطالعه  مدل اولیه مشکالت (1شماره )شکل 

سنجی امکانمشکالت و موانع مطالعه  (1جدول شماره )  
 منابع مشکالت و موانع FSفصول 

 بررسی
 محصول

 نداشتن دانش و مهارت الزم مربوط به انتخاب محصول .1

(، 2511)موسی خانی و ناظری،  
 (،2511)دپینگ و گرونو، 

(، 2511)مک ويلیام و بالزاروا،  
 (، 2511)ريبرو و کافمن، 

 (2514)کاتلر و آلمسترانگ، 

 بررسی
 بازار

 قوانین و مقررات دولتی .1

 عوامل ناپايداری عرضه و تقاضا .2

فقدان درک و نگرش تخصصی مناسب در انجام مطالعات  .3
 بازار

 للالم بینمشکالت محیط  .4

صنعتی و  های فعالیتضعف دسترسی به اطالعات و آمار  .0
 اقتصادی

(، 2511)پورنارس و هلبینگ،  
 (،2511)کابیلو و لوبیللو، 

 (،2511)جری و مايتی،  
 (،2510)ژنگ و شیو،  

گان و کويی و همکاران(، ) 
 (1351)نیاکان، 

مشکالت و 
مکان موانع 

 يابی

 

مشکالت و 
موانع مطالعه 

ن سنجیامکا  

 
مشکالت و 

 بررسیموانع 
 مالی

 

مشکالت و 
 بررسیموانع 

 اقتصادی

 

مشکالت و 
موانع مطالعه 

 محصول

مشکالت و 
موانع مطالعه 

 بازار

 

مشکالت و 
 بررسیموانع 

 فنی
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 منابع مشکالت و موانع FSفصول 

 بررسی فنی

عدم سیاست و راهبرد سنجیده برای ساخت ياخريد  .1
 و ملزومات ها ازمندیین

 مشکالت مربوط به انتخاب روش و فرآيند تولید .2
 به اهمیت بررسی فنی توجهی بی .3

 الگوبرداری از ساير صنايع بجای مطالعه فنی .4

 و قائل نبودن به صرف زمان سنجی امکانعجله در مطالعه  .0

 (،1334)صفوی،
(، 2555)کرتلسا و مارينلی، 

 (،2513)دانشگر و لو، 
 ،(1333شهدی زاده،)م

 (1334)نوری، 

 يابی مکان

و عوامل اثرگذار در انتخاب  ها مدل و پیچیدگیتعدد، تنوع  .1
 مکان مناسب

 نیازمندی به چندين تخصص در کنارهم .2
 اشتباهات مديتی .3

(، 1333)جعفری و کالنتری، 
(، 1334حسینی و سرمدی، )
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 (1332)امین زاده و عبدی، 

بررسی 
 اقتصادی

بررسی  های تکنیکوکارکردهای متفاوت در ها ويژگی .1
 اقتصادی

 ها گذاری استسی .2
 فقدان شفافیت دربخش تدوين استراتژی توسعه اقتصادی .4

 گذاری نبود فهرست مقدماتی اولويتهای سرمايه .0

پذيری مناسب تحلیلهای مالی واقتصادی  عدم تفکیک .1
 واعمال نگرشی يکسان درانجام مطالعات

(، 2511)خوشبخت و داپر، 
 (،2511)وايسبرد و هنشر، 

(، 1332)کمال آبادی،  
 (، 2514)زسالوسکی، 

 (،2512)بلنک، 
 (1351)نیاکان،  

 

 شناسی پژوهش . روش3
 اطالعات آوری جمعاز منظر  و سکاران، پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی بندی تقسیمبراساس 
و روش  (. جامعه آماری پژوهش، خبرگان وزارت دفاع1332)سکاران،  باشد میپیمايشی  -توصیفی 

 منظور به . همچنینباشد می، مصاحبه و پرسشنامه ها داده آوری جمعو ابزار  ن، گلوله برفیآ گیری نمونه
 منظورهپژوهش، ب در اين کنند میکیفی و کمی مطرح  های روشهر يک از  پوشش نواقصی که منتقدان

از روش تحقیق ترکیبی )کیفی و کمی(، يعنی روش تحلیل محتوای کیفی و  ها دادهتجزيه تحلیل 
1) یریتفسساختاری  سازی لمد

ISM با درنظرگرفتن تکنیک گلوله گیری نمونه( استفاده شده است. حجم ،
مصاحبه انتهايی، اشباع نظری را بهمراه داشته است. واحد تحلیل در اين  3مصاحبه بوده که  11برفی، 

 ها مصاحبهکه تمامی  مصاحبه شده است. با توجه به اين ها آنکه با  باشند میوزارت دفاع  پژوهش، خبرگان
انجام شده است، لذا نوع و ترتیب سؤاالت، نحوه و  همکاری توسط يک نفر و بدون حضور هیچ دستیار و

                                                           
1. Interpretive Structural Modeling 
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 شوندگان، روش ثبت و ضبط اطالعات، روش استخراج  های مصاحبهبیان سؤاالت، شناخت دقیق از ويژگی
باشد.  ه و از اين لحاظ دارای اعتبار کافی میالشکل و محتوا بود و متحد ثبات رويه و تفسیر اطالعات، دارای

 یها مقولهبرای يافتن کدها يا  ها مصاحبهی چندين بار متن پیاده شده برای اعتبار يابی در اين پژوهش،
( برای 2555توسط کرسول و میلر ) شده ارائهجديد مورد بازنگری قرارگرفت. همچنین براساس معیارهای 

 اقدامات زير انجام شد: حصول اطمینان از روايی پژوهش
 نمودند و یکدگذارمطالب کلیدی تبیین شده خبرگان را  نفر از مشارکت کنندگان، 4تطبیق توسط اعضاء: 

مطابقت  آمده دست به های مقولهنخست فرآيند تحلیل و ی مرحله با گزارش نهايی مقايسه، پس از درنهايت
 داده شد.

 با مقايسه، گزارش نهايی را انجام دادند. پس از کدگذارید فراين نفر از اساتید نیز 4بررسی همکار:  
مطابقت داده شد و پیشنهادات ايشان در فرآيند  آمده دست به های مقولهتحلیل و  نخست فرآيندی مرحله

 کدگذاری بکارگرفته شد.

 ها وتحلیل داده ها و تجزیه . یافته4
سازمانی، میزان تحصیالت، سابقه کار سیمای کلی مصاحبه شوندگان همچون سازمان محل خدمت، سمت 

 ( مشخص شده است.2ايشان در جدول )
 سیمای کلی مصاحبه( 2جدول شماره )

 سابقه کار میزان تحصیالت سمت سازمانی سازمان محل خدمت کد

A 

 استانداری مازندران
 ستاد وزارت دفاع

موسسه آموزشی تحقیقاتی 
 صنايع دفاعی

 استاندار
 یمعاون مهندسی، امورصنعت

 رياست موسسه
 31 ک ارشد

B 33 دکتری مديرکل تحقیقات صنعتی ستاد وزارت 

C 31 دکتری جانشین معاونت پژوهش سازمان توان 

D 

 ستاد وزارت
موسسه آموزشی تحقیقاتی 

 صنايع دفاعی

 مشاور وزير
 رياست موسسه

 31 دکتری

E 20 دکتری معاون پژوهشی سازمان اتکا 

F ژوهشیمعاون پ سازمان جغرافیايی 
دانشجوی 

 دکتری
21 

G 
موسسه آموزشی تحقیقاتی 

 صنايع دفاعی
 35 دکتری هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

H 10 ک ارشد کارشناس خبره مالی سازمان صنايع دفاع 

I 25 دکتری جانشین معاونت پژوهش سازمان دريايی 

J 10 ک ارشد کارشناس خبره مرکز پژوهش دانشگاه مالک اشتر 



                   ...                                                 های سنجی در طرح سازی مشکالت و موانع مطالعه امکان مدل                                                                         19

 سابقه کار میزان تحصیالت سمت سازمانی سازمان محل خدمت کد

K دريايی سازمان 
 های ارشد پژوهشکارشناس 

 تحقیقاتی
دانشجوی 

 دکتری
1 

L 10 ک ارشد کارشناس خبره مطالعات فنی سازمان توان 

M 22 کارشناسی مديرعامل هلدينگ هلدينگ صنام 

N ستاد وزارت 
و مدير خبره اداره کل اقتصادی 

 گذاری سرمايه
 24 ک ارشد

O 15 ارشد ک کارشناس خبره امور اقتصادی ستاد وزارت 

P 10 ک ارشد کارشناس خبره فنی شرکت ايز ايران 

 

داده استفاده شده است  وتحلیل تجزيهکه در اين پژوهش برای  هايی روشهمانطور که اشاره شد، يکی از 
و  در مصاحبه، بکار رفتهمفاهیم  ،ها واژههدف اين روش، روشن ساختن . باشد میتحلیل محتوا کیفی 

مختلف پژوهش کمک کند  های جنبهتفسیر  به تواند میرويکرد  اين همچنین سپس مقوله بندی است.
 ها مقولهو  و تشکیل مفاهیم دستورالعمل کدگذاری تدوين در اين پژوهش برای(. 2555)براون و کالرک، 

يا  مانع 11ی پژوهش ها يافتهاز اين روش،  گیری بهره. با استفاده شده است 1از رويکرد تحلیل داده بنیاد
)مراحل  .وزارت دفاع را نمايان کرده است غیر دفاعی های طرح سنجی امکانشکل، بر سر راه مطالعه م

 ی پژوهش در بخش ضمائم آمده است.( سپسها يافتهروش تحلیل محتوای کیفی برای دستیابی به 
تیابی به ابتدا برای دسپیاده شد.  ISMبرای تعیین روابط میان اين عوامل و ارائه مدل، روش دوم يعنی 

SSIM) متغیرهاماتريس ساختاری روابط درونی 
 و ستون اول در سطرمشکل،  11اين  قرار دادن، با (2

زوجی اظهارنظر کنند. پس از  طور به موانع، ماتريس از خبرگان خواسته شد تا درخصوص اثرگذاری
 0-1س، مطابق جدول بروی خانه های ماتري آراء اکثريت تجمیع با استفاده از سازگاری درونی ماتريس،

برای تعیین روابط بین  آمد. به دستدر وزارت دفاع  FSتعاملی ساختاری موانع و مشکالت  ماتريس خود
 (:2513)وينسنت و کیاو،  شود میعناصر از نماد های زير استفاده 

V:  متغیرI )سطر( متغیر  برJ  )دارد. تأثیر)ستون 

 A :ریمتغ J )ستون( متغیر بر I  )دارد. رتأثی)سطر 

 X متغیرهای :I  وJ رابطه  کنند می، در رسیدن به همديگر کمک(I  وJ )دو طرفه است 

O :ی متغیرهاI  وJ ،با هم ندارند ای رابطه 
اکثريت خبرگان،  ازنظربه اين مفهوم است که  C8 در ستونو  اول در سطر V نمادمثال،  عنوان به
 .باشد می اثرگذار «FS خصیص هزينه برایعدم توجه به ت»بر  «FSنداشتن مهارت درانجام »
 
 

                                                           
1. Grounded theory 
2. Structural self-interaction matrix 
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 FSتعاملی ساختاری مشکالت و موانع  ماتريس خود (3شماره ) جدول
 رديف

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 
 متغیرها 

C1 
نداشتن مهارت 

 FSانجام 
 O A X A O V V O O V 

C2 

تعلل در ورود 
به مديريت 

 طرح

  A O A O O V A O V 

C3 
مشکالت 
 مديريتی

   V V V V V V V V 

C4 
عدم مديريت 

 دانش
    A O V V O O V 

C5 

معماری و 
ساختار 
 سازمانی

     O V V V O V 

C6 

مشکالت 
محیط 

 الملل بین

      O O O V O 

C7 

عدم دانش 
کافی برای 

 FSانجام 

       V O O V 

C8 

عدم توجه به 
تخصیص 

هزينه برای 
FS 

        A O X 

C9 

عدم سیاست و 
راهبرد سنجیده 
برای ورود به 
 مديريت طرح

         O V 

C10 
قوانین و 

 مقررات دولتی
          O 

C11 

عجله در 
مطالعه 

 سنجی امکان

           

 آمده دست ( به4) جدول صورت به(، ماتريس دسترسی 3)جدول  آمده دست بهماتريس خود تعاملی  به توجه با
به ماتريس  توان میقواعد زير  برحسببه اعداد صفر و يک  SSIMتبديل نمادهای روابط ماتريس است. با 

 (:2555)چايدانبارنافن و همکاران،  باشند میزير  صورت بهدستیابی رسید. اين قواعد 
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 1گرفته است، خانه مربوط به اين نماد در ماتريس دستیابی عدد  Vنماد  SSIMدر ماتريس  (i, jاگر خانه )
 گیرد.عدد صفر می (i, j)و خانه قرينه آن يعنی  گیرد می

گرفته است، خانه مربوط به اين نماد در ماتريس دستیابی عدد  Aنماد  SSIMدر ماتريس  (i, j) اگر خانه
 .گیرد می 1عدد ( i, jو خانه قرينه آن يعنی ) گیرد میصفر 

 1ه مربوط به اين نماد در ماتريس دستیابی عدد گرفته است، خان Xنماد  SSIMدر ماتريس  (i, jاگر خانه )
 .گیرد می 1عدد  (i, j)و خانه قرينه آن يعنی  گیرد می

گرفته است، خانه مربوط به اين نماد در ماتريس دستیابی عدد  O نماد SSIMدر ماتريس  (i, j) اگر خانه
 .گیرد میصفر  عدد (i, j)و خانه قرينه آن يعنی  گیرد میصفر 

مثال،  عنوان بهدرونی آن برقرار شود.  سازگاری بايست می آمد به دستدستیابی  اولیه ماتريس هپس از اينک
است، درنتیجه  اثرگذار 3بر روی متغیر  2و از طرفی متغیر  گذارد می تأثیر 2بر روی متغیر  1اگر متغیر 

روابط برقرار نبود بايد اثرگذار باشد و اگر در ماتريس دستیابی اين  3بر روی متغیر  1متغیر  بايست می
 (.2555ماتريس اصالح شده و روابط مورد نظر جايگزين شوند )چايدانبارنافن و همکاران، 

( ماتریس دستیابی4شماره )جدول   

 رديف
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

 متغیرها 

C1  نداشتن مهارت انجامFS 1 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 

C2 
ود به مديريت تعلل در ور

 طرح
5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 

C3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مشکالت مديريتی 

C4 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 1 عدم مديريت دانش 

C5 
معماری و ساختار 

 سازمانی
1 1 5 1 1 5 1 1 1 5 1 

C6 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 الملل مشکالت محیط بین 

C7 
عدم دانش کافی برای 

 FSانجام 
5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 1 

C8 
عدم توجه به تخصیص 

 FSهزينه برای 
5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 

C9 

عدم سیاست و راهبرد 
سنجیده برای ورود به 

 مديريت طرح

5 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 

C10 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 قوانین و مقررات دولتی 

C11 
عجله در مطالعه 

 سنجی امکان
5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 
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مرحله مجموعه خروجی  در اين. آيد می به دستموانع و مشکالت  بندی سطحراساس ماتريس دسترسی، ب
. شود میو نیز مجموعه ورودی برای هريک از متغیرها از روی ماتريس دستیابی سازگار شده استخراج 

که در  مجموعه خروجی برای يک متغیر خاص عبارت است از خود آن متغیر به انضمام ساير متغیرهايی
به  توان مینقش داشته است و يا به عبارتی ديگر متغیرهايی که از طريق اين متغیر  ها آنآمدن  به وجود

در متغیر است به انضمام ساير متغیرهايی که  خود آنمتغیر شامل  رسید. مجموعه ورودی برای هر ها آن
از طريق که  شود میتغیرهايی و يا به عبارتی ديگر مجموعه ورودی شامل م اند داشتهآن نقش  ايجاد

. پس از تعیین مجموعه خروجی و ورودی برای هر متغیر، عناصر شود به اين متغیر رسید ها می آن
. پس از تعیین مجموعه خروجی، شوندی میخروجی و ورودی برای هر متغیر شناساي در مجموعهمشترک 

. متغیرهايی که اشتراک مجموعه رسد میورودی و مشترک برای هر متغیر نوبت به تعیین سطح متغیرها 
شوند باالمحسوب می متغیر سطح عنوان به ISM مراتب در سلسلهيکی است،  شان ورودیخروجی و 

. پس از شناسايی متغیر باالترين سطح، آن باشند میهیچ متغیر ديگر مؤثر ن در ايجادبطوريکه اين متغیرها 
. اين تکرارها تا زمانی که سطح همه متغیرها مشخص ودش میمتغیر از لیست ساير متغیرها کنار گذاشته 

کنند به ما کمک می ISM در ساخت مدل نهايی . سطوح شناسايی شدهکند میشود ادامه پیدا 
( نشان داده 0) در جدول تکرار اولبرای  بندی سطح(. برای نمونه، چگونگی انجام 1332فیروزجائیان، )

 شده است.

 در وزارت دفاع FSمشکالت و موانع  بندی سطح منظور به ISMوش تکرار اول ر (5شماره )جدول 

 یخروج مجموعه یورود مجموعه ریمتغ
 مجموعه
 مشترک

 سطح

  4 و 1 11 و 5 و 1 و 4 و 1 0 و 4 و 3 و FS 1 انجام مهارت نداشتن

  2 11 و 5 و 2 3 و 0 و 3 و 2 طرح مديريت به ورود در تعلل

 3 یتيريمد مشکالت
 1 و 0 و 4 و 3 و 2 و 1
 11 و 15 و 3 و 5 و 1 و

3  

  4 و 1 11 و 5 و 1 و 4 و 1 0 و 4 و 3 و 1 دانش تيريمد عدم

 0 و 3 یسازمان ساختار وی معمار
 5 و 1 و 0 و 4 و 2 و 1

 11 و 3 و
0  

  1 15 و 1 1 و 3 الملل بین طیمح مشکالت

 انجامی برای کاف دانش عدم
FS 

  1 11 و 5 و 1 1 و 0 و 4 و 3 و 1

 هزينه تخصیص به توجه عدم
 FS برای

 و 0 و 4 و 3 و 2 و 1
 11 و 3 و 5 و 1

 1 11 و 5 11 و 5

 سنجیده راهبرد و سیاست عدم
 طرح مديريت به ورود برای

  3 11 و 3 و 5 و 2 3 و 0 و 3

 1 15 15 15 و 1 و 3 یدولت مقررات و نیقوان
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 یخروج مجموعه یورود مجموعه ریمتغ
 مجموعه
 مشترک

 سطح

 سنجی امکان مطالعه در عجله
 و 0 و 4 و 3 و 2 و 1

 11 و 3 و 5 و 1
 1 11 و 5 11 و 5

، اين موانع و بندی سطحپس از تعیین سطح تمامی موانع و مشکالت بر اساس جداول  درنهايت
ماتريس دستیابی سازگار شده روابط بین  براساس به پائین ترسیم نموده و آنگاه مشکالت را از باال

در مدل  ها پذيری انتقال حذف طريقاز  (.2511)لوترا،  شود میمشخص  دار جهت متغیرها را با خطوط
 آمد. ( به دست2)اولیه، مدل نهايی، مطابق شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 در وزارت دفاع FSمشکالت و موانع  – ISMمدل نهایی ( 2شکل شماره )

رار ق سطح باالترين در که عواملی ،گويد می به ما دارد؛ بندی سطحاز منظر  مدل، اين که کارکردی
دهد که  آمده، نشان می دست اند. مدل به قبلی قرار گرفته متأثر از عواملی هستند که در سطح دارند،

به مفهوم  و بندی عوامل قرارگرفته است ترين سطح از دسته تنهايی در پايین به «مشکالت مديريتی»

 

 سطح اول

 

 

 سطح دوم

 

 

 

 

 سطح سوم

 

 

 سطح چهارم

 

 

 سطح پنجم

 

 عجله در مطالعه امکان سنجی قوانین و مقررات دولتی

 مشکالت محیط

 بین الملل

 

 عدم دانش کافی برای

 FS انجام 

 

و راهبرد سنجیده عدم سیاست  عدم مديريت دانش
 برای ورود به مديريت طرح

 

 معماری و ساختار سازمانی

 مشکالت مديريتی

عدم توجه به تخصیص هزينه 
 FS برای

 FS نداشتن مهارت انجام

 

 تعلل در ورود به 

 مديريت طرح
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در  تنهايی بهنیز  «معماری و ساختار سازمانی»باشد.  ساير عوامل می ای بودن عامل نسبت به ريشه
 سوم در سطح. باشد می عامل سطح پنجم از متأثر چهارم اين مدل نمايان است. به اين مفهوم که سطح

راهبرد عدم سیاست و » و« عدم مديريت دانش» ،«FSنداشتن مهارت انجام » :از اين مدل سه عامل
به  در ورودتعلل »يعنی بر عوامل سطح دوم  که بینیم می را «برای ورود به مديريت طرح سنجیده

 عامل دوم در سطح البته .باشند می اثرگذار ،«FSعدم دانش کافی برای انجام » و «مديريت طرح
مشکالت »از عامل  متأثر، لیکن اين عامل تنها خورد مینیز به چشم  «الملل بینمشکالت محیط »

عدم توجه به تخصیص »عامل  3. در باالترين سطح مدل شاهد قرار داردپنجم  در سطح «مديريتی
به اين  هستیم. «سنجی امکانعجله در مطالعه »و  «قوانین و مقررات دولتی»، «FS هزينه برای

 از عوامل سطح قبلی دانست. متأثراين عوامل را  توان میکه  مفهوم

 گیری . نتیجه5

رت وزا غیر دفاعی های در طرح FS و موانعهدف اين پژوهش شناسايی و تجزيه تحلیل مشکالت 
 از تکنیک با استفادهو مانع شناسايی و تائید شد.  مشکل 11با توجه به نظر خبرگان،  بوده که دفاع

MICMAC
قابل دستیابی است.  سنجی امکانقدرت اثرگذاری و تاثرپذيری اين عوامل بر مطالعه  1

اين . در متغیرهاست 3و وابستگی 2اين تکنیک، تشخیص و تحلیل قدرت هدايت وتحلیل تجزيههدف 
. دسته اول شامل شوند میوابستگی به چهار دسته تقسیم  و تحلیل متغیرها بر اساس قدرت هدايت

باشند. اين متغیرها هدايت ضعیف می قدرت وابستگی و باشد که دارایمی« 4متغیرهای خود مختار»
 «0وابستهمتغیرهای »باشند و ارتباط کم و ضعیفی با سیستم دارند. سیستم می به نسبتاً غیر متصل

متغیرهای »باشند. سومین دسته دومین دسته هستند که دارای قدرت هدايت کم ولی وابستگی زياد می
باشند. اين متغیرها غیر ايستا هستند که دارای قدرت هدايت و وابستگی زياد می «1پیوندی يا متصل

دهد و درنهايت بازخور سیستم قرار  تأثیرتواند سیستم را تحت می ها آنباشند زيرا هر نوع تغییر در می
باشد که دارای می «1متغیرهای مستقل»تواند اين متغیرها را دوباره تغییر دهد. چهارمین دسته نیز می

تعداد  برابر است با عنصر، هدايت يک باشند. قدرتقدرت هدايت قوی ولی وابستگی ضعیف می
 برابر است با نیز وابستگی آن معیار. قدرت خود ازجمله شوند می مربوطه معیار از متأثرکه  معیارهايی

)اسفیدانی،  شوند می آن دستیابی به به منجر و گذارند می تأثیر مربوطه معیار بر معیارهايی که تعداد
 توجه عدم»ترتیب،  به که 11 و 5 شماره است، موانع مشخص نیز (1) نمودار که در همانطور(. 1330

                                                           
1. Matrix  Impact Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification  

2. Driving power 
3. Dependence power 
4. Autonomous variables 
5. Dependent 
6. Linkage 
7. Independent 
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ساير  تأثیر، بیشتر تحت باشند می «سنجی امکان مطالعه درعجله » و «FS برای هزينه تخصیص به
به عبارت ديگر اين عوامل،  .باشند میوابسته  و اثر پذير عناصر جزو و از منظر سیستمی عوامل بوده

در وزارت  FS برای یتر مهم موانع مشکالت و درواقع .باشند میديگر  موانع تعامالت میان خروجی
نیز در « FS انجام برای کافی دانش عدم»البته  .گردد میمانع  دو ينا به منجر دارد که وجود دفاع

 اما نسبت به دو عامل قبلی (،1اين ناحیه قرار گرفته است )مانع شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 در وزارت دفاع FSموانع و مشکالت  ( قدرت وابستگی و نفوذ1نمودار شماره )

 اند عبارت اند گرفتهاثرگذار قرار يا ناحیه محرک در که کمتری برخوردار است. موانعی تأثیرپذيریز قدرت ا
 ساختار و معماری»و  «عدم مديريت دانش»، «مشکالت مديريتی»، « FSانجام مهارت نداشتن»از: 

 مشکالت» حیه،. در اين ناباشد می «مديريتی مشکالت»به  مربوط بیشترين قدرت نفوذ، که« سازمانی
 ازنظر موانع . سايرباشد میدر وزارت دفاع  سنجی امکانبر مطالعه  تأثیرنمايانگر بیشترين « مديريتی

 خوشه در اين موجود موانع که . به اين مفهوماند نموده کسب جايگاه خودمختار را پذيری اثر و اثرگذاری

و  سیاست عدم»نیز،  دسته همین در حال بااين .باشند می برخوردار و اثرپذيری، اثرگذاری از کمترين
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 اثرگذارتر، (C2) «طرح مديريت به در ورود تعلل»( و C9« )طرح مديريت به برای ورود سنجیده راهبرد

بر مطالعه ديگر اين ناحیه  دو عاملنسبت به بیشتری  تأثیر و باشند میدر اين ناحیه  عامل ديگر، دو از
« دولتی مقررات و قوانین» و (C6) «الملل بینمحیط  شکالتم»در وزارت دفاع دارند.  سنجی امکان

(C10 در میان ساير عوامل از کمترين قدرت )بديهی است که باشند میو اثر پذيری برخوردار  اثرگذاری .
خود قرار دهد  تأثیرقوانین و مقررات دولتی را تحت  تواند میعضو يا تابعی از دولت ن عنوان بهوزارت دفاع 

اين متغیرها نسبتاً غیر نیز اشاره شد  تر پیشرا مرتفع کند. همانطور که  المللی بینحیط يا مشکالت م
 SSIM ماتريس و ISMمتدولوژی  و ضعیفی با سیستم دارند. باشند و ارتباط کممتصل به سیستم می

و مشکل بر سر راه مطالعه  مانع مؤثرترين« مديريتی مشکالت»معتقدند که  نشان داد که خبرگان
از عامل  متأثر، دومین مانع و «معماری و ساختار سازمانی» شده ارائه. براساس مدل باشد می سنجی کانام

 .باشد میاول يعنی مشکالت مديرتی 
در دنیا و کشور ايران انجام شده است؛  سنجی امکانمطالعه  ی در حوزهيی که ها پژوهشدر مقايسه با 

که باعث  کند میدر وزارت دفاع معرفی  سنجی امکانالعه سد راه مط عنوان بهپژوهش حاضر، موانعی را 
ی انجام شده به مشکالت و ها پژوهشتا اين مبحث مهم مغفول بماند و اين درحالی است که  شوند می

 توان می آنچه درنتیجه. باشند میمطرح  سنجی امکاناشاره دارند که در طول فرايند مطالعه  هايی پیچیدگی
 و موانع تمامی تحلیل و شناسايی که آن است اشاره کرد زمینه حقیقاتی، در اينشکاف ت سابقه عنوان به

 تمامی که به شکلی کامل،ی يک بسته در و متمرکز صورت به سنجی امکان مطالعه مشکالت
معرفی شده  سنجی امکانمطالعه  سد راه و موانع به مفهوم و آن را پوشش دهد گانه شش های سرفصل

تا اين بسته را در قلمرو وسیعی چون  پژوهش حاضر نیز چنین قصدی را نداشته باشد، يافت نشده است.
کشور ايران به شناسايی و تحلیل برساند، بلکه به شناسايی و تحلیل مشکالت و موانع مطالعه 

از  نمايی شماتیک تحقیقاتی وزارت دفاع پرداخته است. برای تبیین بهتر شکاف در قلمرو سنجی امکان
 نمايش داده شده است.( 3) در شکل تحقیقاتی و خالء پژوهش پیشینه
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       ا    

     ا  ا جام         و    وا       ا  ا جام    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 و خالء تحقیقاتیی نمايی شماتیک از پیشینه (3) شمارهشکل 

از طريق مصاحبه و  غیر دفاعی های طرحدر  FS شناسی آسیبمطالعه درخصوص  ماه 14در طول 
 توان میو اساتید دانشگاهی به روشی علمی؛ تجمیع نظرات صاحب نظران حوزه صنايع دفاعی کشور 

تشخیص عارضه، محقق شده است و چگونگی درمان آن، به مناسب ترين شیوه، به نوع  شد کهمدعی 
از میان  منظور بهمديران ارشد وزارت دفاع وابسته است. لیکن  گذاری سیاستو  گیری و تصمیمنگاه 

ست بروی عواملی تمرکز گردد که قدرت وابستگی نخ در گام: گردد میبرداشتن اين موانع پیشنهاد 
از  شان وابستگیطرفی بايد بروی عواملی تمرکز شود که عالوه بر پائین بودن قدرت  از کمتری دارند.

اين موانع، ساير موانع نیز  با برطرف کردن قدرت هدايت يا اثرگذاری بیشتری برخوردار باشند. چرا که
 بندی سطحوابستگی و هدايت عوامل، بايد به  بر قدرت. مضاف شوند یماز میان برداشته  ها آنبه تبع 

بودن مشکل  ای ريشهبه مفهوم  گیرند می پايین قرار سطوح درمشکالت توجه شود. آنهايی که 
دفاع،  در وزارت سنجی امکانمطالعه  و مشکالتبرای سهولت در رفع موانع  ديگر عبارتی به. باشند می

 شرط برخوردارند: 3شود که از  بايد بروی عواملی تمرکز

 .اند قرارگرفتهعواملی که در پائین ترين سطح مدل  .1

 عواملی که کمترين قدرت وابستگی را دارند. .2

 .باشند میعواملی که بیشترين قدرت هدايت )محرکه( را دارا  .3

 طرح های در FSمشکالت
 غیر دفاعی ودجا

مشکالت و موانع در طول مسیر مطالعه امکان سنجی  : دنیا

 FSهريک از فصول مربوط به 

مطالعات امکان سنجی انجام شده بروی طرح های  : ایران

 ، سیستم و سامانه(مختلف )محصول ، خدمت 

مطالعات امکان سنجی انجام شده بروی طرح های  : ودجا

 مختلف )محصول ، خدمت ، سیستم و سامانه(
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رت قدد  تدرين  پدايین را بدا   «مشکالت مدديريتی »است و  شده ارائه شناسی آسیبمدلی که از اين  براساس
معرفی نمدوده اسدت؛ مدديران     سنجی امکانبر سر راه مطالعه  مشکل مؤثرترينترين،  ای ريشهوابستگی، 

و اهمیت موضوع رويکرد خدود را تغییدر دهندد. بده همدین منظدور پیشدنهاد         ضرورت بهبا توجه  بايد ارشد
ود خبرگان، اين که بروی مفاهیمی تمرکز شود که بر اساس متدولوژی تحلیل محتوا و نظرات خ گردد می

 :اند دادهمقوله، يعنی مشکالت مديريتی را شکل 

 سنجی؛ امکانو اهمیت مطالعه  ضرورت به توجهی بی 

 ؛تصمیمات و ساليق مديريتی 

 ؛جابجايی مديران 

 ؛عدم برخورداری از دانش مديريت 

 ؛ناظرين پروژهی وسواس بیش از اندازه 

 شرايط متالطم و نابسامان اقتصادی کشور. 

شناسايی شده؛ بازنگری و اصالح معماری و سداختار سدازمانی،   ی قدم برای درمان عارضه در دومین
 عامدل  از متأثر و مانع ، دومین«معماری و ساختار سازمانی» شده ارائه. براساس مدل گردد میپیشنهاد 

 و« FSاهمیت و اثر سداختار سدازمانی بدرای    » مفهوم دو با کهباشد  می مشکالت مديرتی يعنی اول
 از و تحلیل محتدوا  متدولوژی ازگیری  بهره اب« FSگرا مانعی برای انجام  مأموريت سازمانی اختارس»

و تجداری   غیدر دفداعی   هدای  طدرح دستیابی به موفقیت در  مسلماً احصاء شده است.ها  مصاحبه میان
عی تجداری و غیدر دفدا    های فعالیتماهیت  با نوع معماری و ساختار سازمانی متناسب مستلزم داشتن

و  آن هدای  موفقیدت و باالبردن ضريب اطمینان در  ها فعالیتاست. برای استحکام بخشی به اين نوع 
در  «گدذاری  سدرمايه  و تجداری  معاوندت » ايجداد  پائین تر، سطوح بهها  گذاری سیاستتسری بخشی 

 وال،به دوس که همواره سنجی امکانو اهمیت مطالعه  ضرورت بهتوجه  .گردد میپیشنهاد  وزارت دفاع
 و استراتژيست های وزارت دفاع گذاران سیاستبرای  دهد میپاسخ  بودن و اقتصادی بودن پذير امکان

ی وکدار  کسدب نگداه   ،خددماتی  يدا ، تولیدی و گذاری سرمايههر طرح  به يک الزام است تا برای ورود
با ايجاد چنین  اينبنابر ؛به میدان بگذارند گرفتن صرفه و صالح اقتصادی، پا نظر درداشته باشند و با 

و راهبدرد سدنجیده و عالمانده بدرای ورود بده       : سیاستمشکالت انتظار داشت که توان میساختاری 
در  سدنجی  امکدان بدرای انجدام مطالعده     ،مديريت طرح، عدم مديريت دانش، مهارت و کسب داندش 

ی بعدد  در سدطوح  ايدن پدژوهش   یدر نتیجده  کده  غیر دفاعی وزارت دفداع مرتفدع شدوند    های طرح
 باشدد،  سدنجی  امکدان مطالعده   . وقتی پیش نیاز ورودی به هر طرحی الزامداً اند شدهاحصاء  ،مشکالت

. در پدی  يابدد  میو در اثر تکرار مکررات، دانش اين حوزه نیز افزايش  شود میتجربه و مهارت حاصل 
اندش  مدديريت د  برایشود  ای می زمینه وگیرد  میاين موضوعات ثبت و ضبط و آرشیو سوابق شکل 

پس از مرتفع شدن ايدن   و مسیر یقرار بگیرد. در ادامه مورداستفادهبرای مطالعات بعدی  تواند میکه 
اقتصادی، عجله کردن و  های طرحتعلل در ورود به  يعنی: مشکالت، بديهی است که ساير مشکالت،
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از  قبدل  یعدم توجه به صرف زمان مطلوب و همچنین عدم توجه به تخصیص هزينه برای مطالعده 
 از عوامل سطح قبلی مرتفع خواهند شد. متأثر، گذاری سرمايه

 ازنظدر در کنار تشخیص عارضه در اين پژوهش و پیشنهادتی کده درخصدوص درمدان آن تبیدین شدد      
منطق، الگوهای شناختی رسدوب کدرده،   پژوهشگر، موضوعات ديگری نظیر: جمود فکری، تعصبات بی

وری و توجهی به موضوع بهرهها و بیقابلیت پنداری مزيت ها،ارتباطات بر ضوابط و تخصصارجحیت 
 کدارايی  افدزايش  و توسدعه  های دولتدی؛ مشدکالت و مدوانعی هسدتند کده موضدوع      قیودات سازمان

و مطالعده   قدرار داشدته  . موضدوعی کده در يدک سدطح کدالن تدر       گذارند میرا مغفول  گذاری سرمايه
 تنها يکی از مباحث آن است. سنجی امکان

ی اسدت. پیشدنهادی کده در حدوزه     محددود نکدرده  مسیر پژوهش ی اضر، راه را برای ادامهپژوهش ح
در  سدنجی  امکدان به بررسی مشدکالت و مواندع مطالعده     توان میپژوهش متصور است، در اولین قدم 

بدا اثبدات کدم تدوجهی و يدا       تواندد  مدی  گدر  پژوهشپرداخت.  ايران در کشور ، يعنیتری وسیع یدامنه
اقتصدادی،   هدای  فعالیدت در  ها شکست تمامی به اين مفهوم که ريشه مبحث علمی، به اين توجهی بی

 ضدرورت و اهمیدت ايدن    برجسته کدردن  است؛ هدف پژوهش را، گذاری سرمايهقبل از  یعدم مطالعه
 دفداعی  هدای  طدرح  بده روی  ند، ايدن بدار،  توان می صنعت دفاعی موضوع، قرار دهد. همچنین همکاران

 هدا  طدرح  گونه اينبرای  سنجی امکانموانع مطالعه  و سايی و تحلیل مشکالتبرای شنا تمرکز کرده و
 مشدکالت و  تأثیرگدذاری  و تأثیرپدذيری  برای میزان تحقیق خود را انجام دهند و مشابه اين پژوهش،

 یبه عبدارتی جامعده   يا سازمانی فرهنگ ساختار و معماری، ارائه دهند. با توجه به اينکه را موانع، مدلی
 اينکه ، امکانسنجی امکانالزامات مطالعه  و چهارچوب به يکسان بودن با توجه و کسان استي آماری

 متصور نیست، با دست آوردهای پژوهش حاضر تفاوت زيادی داشته باشد، پژوهش اين از نتايج حاصل
 حاضدر بدا دسدت آورد هدای پدژوهش      پژوهش آتدی  نقطه افتراق در نتايج است، بینی پیشقابل  لیکن

 ابد  دفداعی  هدای  طدرح   سدنجی  امکدان مطالعده   های مؤلفهدر  باشد که هايی تفاوت به مربوط ندتوا می
 های غیر دفاعی وجود دارد. طرح

، در نظرگرفتن باشد میقلمرو مکانی پژوهش، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  از آنجائیکه
سازمانی وزارت  مأموريت بندی تقسیممالحظات حفاظتی الزامی بوده و به همین منظور و بر اساس 

غیر دفاعی انتخاب شده است. همچنین با  های طرح صرفاًموضوعی پژوهش حاضر، ی دفاع، دامنه
تابعه، جامعه آماری پژوهش، يعنی معاونین، مديران کل و  های سازمانتوجه به پراکندگی جغرافیايی 

از جمله  ها آن آوری جمعسشنامه و نوع پر 3مديران و کارشناسان خبره؛ تنظیم وقت مصاحبه، توزيع 
. البته اين محدوديت ها برای پژوهشگری که خارج از گردد میمحدوديت های پژوهش محسوب 

 مدعی شد که غیرممکن است. توان میسازمان باشد چندين برابر است تا جائیکه 
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