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چکیده
يکی از مباحثی که بهصورت تخصصی ،به موضوع توسعه و افزايش کارايی سرمايهگذاری میپردازد،
مطالعه امکانسنجی است .محصوالت وزارت دفاع در دو دستهی دفاعی و غیر دفاعی ،به صورت متنوع و
در دامنهی وسیعی درحالتوسعه است؛ بنابراين ،مطالعه امکانسنجی طرحهای غیر دفاعی وزارت دفاع
ضرورت و اهمیت زيادی دارد .پژوهش حاضر با هدف شناسايی موانع و مشکالت مطالعه امکانسنجی در
وزارت دفاع و تحلیل چگونگی روابط میان اين عوامل انجام شده است .بهمنظور دستیابی به اين هدف،
با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کیفی و مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMبا ابزار مصاحبه و
پرسشنامه ،نظرات خبرگان دفاع ،مورد بررسی قرارگرفته است .روش جمعآوری دادهها گلوله برفی و تعداد
جامعه آماری آن  11مصاحبه میباشد که  3مصاحبه آخر ،اشباع نظری را نشان میدهد .نتايج نشان
میدهد که در قلمرو دفاع  11مشکل بر سر راه مطالعه امکانسنجی موجود میباشد که مشکالت
مديريتی ،بیشترين قدرت اثر گذاری ،عدم توجه به تخصیص هزينه برای  FSو عجله در مطالعه
امکانسنجی با بیشترين قدرت تأثیرپذيری و عواملی همچون ،قوانین و مقررات دولتی و مشکالت محیط
بینالملل ،کمترين اثرگذاری و تأثیرپذيری را بر مطالعه امکانسنجی طرحهای غیر دفاعی وزارت دفاع
داشته است.
واژگان کلیدی :مطالعه امکانسنجی ،مشکالت و موانع ،وزارت دفاع ،ارتباط عوامل.
1
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 .1مقدمه
يکی از عوامل مهم بهمنظور حل مسائل اقتصادی کشورها بسط و توسعه سرمايهگذاری است ،اما اين امر
بهتنهايی کافی نیست و با توجه به محدوديت منابع مالی ،عالوه بر مسئلهی توسعه سرمايهگذاری،
افزايش کارايی سرمايهگذاری نیز ازجمله مسائل بااهمیت است .يکی از مباحثی که بهصورت تخصصی،
به اين مسئله میپردازد؛ مطالعه امکانسنجی ،1يا همان مطالعه قبل از سرمايهگذاری است .امروزه،
موضوعاتی بر سر راه مطالعات امکانسنجی طرحها درکشورما مطرح است که يا اساساً موجب میشود تا
از انجام اينگونه مطالعات خودداری گردد و يا در مسیر انجام يک بررسی و مطالعه استاندارد ،تنگنا و
مشکل ايجاد گردد (نوری .)1334 ،جامعهی خبرگان پژوهش حاضر نیز در مصاحبههای خود از انواع
شکستها يا نتايج نامطلوبی که بهواسطهی نداشتن مطالعه امکانسنجی بر طرحهای غیر دفاعی مترتب
شده است حکايت نمودهاند که تحلیل علل ريشهای مغفول ماندن مطالعه امکانسنجی ،در بخشهای
مربوطه تبیین شده است؛ بنابراين ،مطالعه امکانسنجی طرحهای غیر دفاعی ضرورت و اهمیت زيادی
دارد .از اينرو ،اين پژوهش ،تالش میکند تا با استفاده از روشهای علمی پژوهش و بهرهگیری ازنظرات
متخصصین و خبرگان صنايع دفاعی ،ابتدا شناسايی کند :چه موانع و مشکالتی بر سر راه مطالعات
امکانسنجی طرحهای صنعتی در وزارت دفاع وجود دارند؟ در ادامه به بررسی و تحلیل اين مشکالت
بپردازد .به اين مفهوم که ارتباط میان اين موانع و مشکالت با يکديگر چگونه است؟ و درنهايت کداميک
از اين موانع يا مشکالت از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است و کدامشان از اولويت کمتری
برخورداراست؟ تا اينکه از اين طريق ،هم گسترش روز افزون قدرت دفاعی کشور و هم صرفهجويی
اقتصادی را به دنبال داشته باشد .بنابراين ،پژوهش حاضر به دنبال رفع اين دغدغه است که وزارت دفاع،
در کنار تحقق مأموريت سازمانی خود بروی جنبهی اقتصادی تولیدات صنعتی نیز متمرکز باشد و به دنبال
برجسته کردن نقش اقتصادی مطالعات امکانسنجی ،در طرحهای صنعتی وزارت دفاع میباشد؛ تا
سیاستگذاران و مديران تصمیم ساز آن را ،بر آن دارد که در راستای تحقق اهداف اين پژوهش نسخهای
تجويز نمايند.

 .2مبانی نظری و الگوی مفهومی
مطالعه امکانسنجی در پی يافتن پاسخ به  2سؤال است :اوالً اينکه ،آيا اجرای طرح موردنظر به لحاظ
فنی امکانپذير است؟ دوما ،آيا اين طرح به لحاظ اقتصادی توجیهپذير است؟ برای پاسخ به اين 2
سؤال مطالعاتی انجام میگیرد که سرفصلهايی اعم از :مطالعه محصول ،مطالعه بازار ،مکانيابی،
بررسی فنی ،بررسی مالی و بررسی اقتصادی را شامل میشود (حاجی يخچالی .)1332 ،بدين ترتیب دو
کارکرد اصلی برای مطالعات امکانسنجی متصور است .نخست اينکه نقشه راه در خصوص کم و کیف
و چگونگی دستيابی به اهداف مرحلهای انجام پروژه ،برای سرمايهگذار فراهم گردد و ديگر اينکه
. Feasibility Study
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مقرون بهصرفهترين و مناسبترين راهکار و فناوری ،برای تأمین اهداف مذکور مورداستفاده قرار گیرد
(سید مطهری.)1334 ،
محصوالت و خدمات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،دريک دستهبندی کلی به دو دستهی
محصوالت دفاعی و غیر دفاعی تقسیم میشوند .بر همین اساس نیز طرحها و پروژهها تفکیک
میشوند .هر آنچه در زنجیره ارزش تسلیحات قرار داشته و در نیروهای مسلح مورداستفاده قرار گیرند
در تعريف طرحهای دفاعی و خارج از آن را غیر دفاعی مینامند.
بررسی مقاالت در کشورهای مختلف دنیا نشان میدهد که اين مباحث سالها است که در طرحهای
مختلف صنعتی ،خدماتی و نظامی بکار میروند؛ بنابراين با توجه به اينکه اين موضوع يک مسئلهی
تثبیت شده است ،لذا موانع و مشکل يا سنگريزههای سر راه خود را مرتفع نموده است .آنچه در ادبیات
موضوع دسته بنده شده است ،مشکالت و موانعی است که در طول مسیر انجام مطالعه امکانسنجی،
در هر يک از سرفصلهای آن بحث شده است ،نه موانع و مشکالت ورود به آن .بهعنوان نمونه در
پژوهشی با موضوع «تجزيهوتحلیل تصمیمگیری مبتنی بر مدل فازی تیپ  2برای مشکالت
انتخابهای سبز :مطالعه موردی صنعت باتری» که در سال  2511منتشرشده است به مشکالت تبديل
معیارهای کمی به کیفی در انتخاب تأمین کننده مناسب اشاره میکند .همچنین اين پژوهش اشاره دارد
که عوامل تأثیرگذار برای انتخاب محصول برای همه صنايع همگانی نیست؛ يعنی در برخی صنايع
بهعنوان عوامل اصلی در مطالعه محصول تلقی میشوند ،درحالیکه همین عوامل در ساير صنايع اصالً
مطرح نمیباشند .در ساير پژوهشها به اين موضوع اشاره میکند که برخی معیارها در کنار هم
چالشبرانگیزند و اين کار مطالعه محصول را با مشکل مواجه میکند .مانند معیار سطح تکنولوژی در
کنار معیار حفظ اکوسیستم و رعايت الزامات زيست محیطی ،يا معیار رفع نیاز مشتری به محصول در
کنار معیار رعايت الزامات زيست محیطی ،هر سه اين پژوهشها صرفاً به وجود برخی از مشکالت
مطالعه محصول میپردازند که تنها يکی از گامهای مطالعه امکانسنجی است .به همین شکل
تحقیقاتی انجام شده که در حاشیه آن به مشکالت مطالعه و بررسی بازار اشاره دارد .نظیر ناپايداری
تقاضا ،ناپايداری عرضه ،طوالنی شدن دورهی پیشبینی ،عدم اطمینان در مقدار محصوالت بازگشتی
که درنهايت کار محاسبه و دستیابی به خالء بازار را با مشکل مواجه میکند .همانطور که گفته شد
مشکالت مطالعه بازار صرفاً يکی ديگر از گامهای مطالعه امکانسنجی محسوب میگردد .همچنین به
شکل مشابه در حاشیه تحقیقات ديگر ،به برخی از مشکالت و موانع مکانيابی ،بررسی مالی و
اقتصادی اشاره شده است.
در پژوهش حاضرنیز برای دستیابی به فهم مشترک میان پژوهشگر و خواننده ،با استفاده از متدولوژی
تحلیل محتوای کیفی ،مطابق با مقولههای دستهبندی شده از کدگذاری های باز در مصاحبههای انجام
شده ،موانع و مشکالت ورود به مطالعه امکانسنجی تعريف شده است.
مشکات مديريتی :تصمیمات و ساليق مديريتی ،جابجايی مديران ،وسواس بیش از اندازه ناظرين
پروژه ،عدم برخورداری از دانش مديريت طرح ،بیتوجهی بهضرورت و اهمیت مطالعه امکانسنجی
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معماری و ساختار سازمانی :ساختار سازمانی مأموريت گرا مانعی برای انجام يا توجه به مطالعه
امکانسنجی؛ فقدان رويکرد تجاری يا کسبوکار به طرحهای غیر دفاعی.
نداشتن مهارت انجام  :FSکمبود تجربه الزم برای انجام  FSو عدم آشنايی با کاربست الزامات آن.
عدم مديريت دانش :عدم توجه بهضرورت و اهمیت تهیه و تدوين آرشیو مستندات مطالعات قبل از
سرمايهگذاری ،عاملی برای کمبود منابع اطالعاتی برای انجام  FSو عدم امکان دستیابی به اطالعات و
آمار الزم برای مطالعات بعدی
عدم سیاست و راهبرد سنجیده برای ورود به مديريت طرح :فقدان سازوکار و برنامهی جامع نگر ،برای
انتخاب و گزينش طرحهای غیر دفاعی و ارزيابی میزان موفقیت يا عدم موفقیت در آنها.
تعلل در ورود به مديريت طرح :تأخیر برای آغاز فاز مطالعه قبل از سرمايهگذاری ،تأخیر در اجرای پروژه و
درنهايت تأخیر در فاز بهرهبرداری.
عدم دانش کافی برای انجام  :FSعدم آگاهی از فرايندهای مديريت طرح و عدم آشنای نسبت به دانش
و تخصصهای مورد نیاز مطالعه امکانسنجی.
مشکالت محیط بینالملل :مشکالتی نظیر تحريم که مطالعات امکانسنجی را در بخشهای ،بررسی
مالی و اقتصادی تحت تأثیر قرار میدهد.
عدم توجه به تخصیص هزينه برای  :FSقائل نبودن برای هزينه کرد مکفی برای انجام .FS
ق وانین و مقررات دولتی :آن دسته از قوانین و مقرراتی که معادله عرضه و تقاضا را تغییر داده و سبب
میشود تا محاسبات را برای مطالعه بازار با مشکل مواجه کند.
 .1-2توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی
نتايج حاصل از پژوهشهای انجام شده در دنیا و ايران ،مشکالت و موانع مطالعه امکانسنجی را به
تفکیک سرفصلهای معرفی شده به شرح جدول ( )1نمايان نموده است.
همچنین دستاورد محقق از پیشینه پژوهش ،تحت عنوان مشکالت و موانع مطالعه امکانسنجی به شرح
مدل مفهومی شکل ( )1میباشد .واضح است که اين مدل يک مدل اولیه برگرفته از ادبیات موضوع است
که مبنايی برای تدوين سؤاالت پژوهش و انجام مصاحبهها قرار گرفتهشده است.
بنابراين پژوهش حاضر درصدد است تا به سمت اصالح و نهايی شدن مدل اولیه حرکت کرده و درنهايت
درپی دستیابی به مدلی برای شناسايی مشکالت و موانع مطالعه امکانسنجی در طرحهای غیر دفاعی
وزارت دفاع باشد.
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بازار
مشکالت و
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امکان سنجی
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موانع بررسی
مالی

مشکالت و
موانع بررسی
فنی
مشکالت و
موانع مکان
يابی

شکل شماره ( )1مدل اولیه مشکالت و موانع مطالعه امکانسنجی
جدول شماره ( )1مشکالت و موانع مطالعه امکانسنجی
فصول FS
بررسی
محصول

بررسی
بازار

مشکالت و موانع

 .1نداشتن دانش و مهارت الزم مربوط به انتخاب محصول

.1
.2
.3
.4
.0

قوانین و مقررات دولتی
عوامل ناپايداری عرضه و تقاضا
فقدان درک و نگرش تخصصی مناسب در انجام مطالعات
بازار
مشکالت محیط بینالملل
ضعف دسترسی به اطالعات و آمار فعالیتهای صنعتی و
اقتصادی

منابع
(موسی خانی و ناظری،)2511 ،
(دپینگ و گرونو،)2511 ،
(مک ويلیام و بالزاروا،)2511 ،
(ريبرو و کافمن،)2511 ،
(کاتلر و آلمسترانگ)2514 ،
(پورنارس و هلبینگ،)2511 ،
(کابیلو و لوبیللو،)2511 ،
(جری و مايتی،)2511 ،
(ژنگ و شیو،)2510 ،
(گان و کويی و همکاران)،
(نیاکان)1351 ،
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فصول FS

مشکالت و موانع

منابع

بررسی فنی

 .1عدم سیاست و راهبرد سنجیده برای ساخت ياخريد
نیازمندیها و ملزومات
 2.مشکالت مربوط به انتخاب روش و فرآيند تولید
 .3بیتوجهی به اهمیت بررسی فنی
 .4الگوبرداری از ساير صنايع بجای مطالعه فنی
 .0عجله در مطالعه امکانسنجی و قائل نبودن به صرف زمان

(صفوی،)1334،
(کرتلسا و مارينلی،)2555 ،
(دانشگر و لو،)2513 ،
(مشهدی زاده،)1333،
(نوری)1334 ،

مکانيابی

 .1تعدد ،تنوع و پیچیدگی مدلها و عوامل اثرگذار در انتخاب
مکان مناسب
 2.نیازمندی به چندين تخصص در کنارهم
 .3اشتباهات مديتی

(جعفری و کالنتری،)1333 ،
(حسینی و سرمدی،)1334 ،
(سرمد و همکاران،)1332 ،
(عزت پناه و بختیاری،)1330 ،
(گلستانی)1331 ،

بررسی مالی

بررسی
اقتصادی

 1.معماری و ساختار سازمانی و عدم توجه به تخصیص هزينه
 .2عدم امکان استفاده از منابع خارجی
 .3تعلل در ورود به مديريت طرح
 .1ويژگیها وکارکردهای متفاوت درتکنیکهای بررسی
اقتصادی
 .2سیاستگذاریها
 .4فقدان شفافیت دربخش تدوين استراتژی توسعه اقتصادی
 .0نبود فهرست مقدماتی اولويتهای سرمايهگذاری
 .1عدم تفکیکپذيری مناسب تحلیلهای مالی واقتصادی
واعمال نگرشی يکسان درانجام مطالعات

(امین زاده و عبدی)1332 ،
(خوشبخت و داپر،)2511 ،
(وايسبرد و هنشر،)2511 ،
(کمال آبادی،)1332 ،
(زسالوسکی،)2514 ،
(بلنک،)2512 ،
(نیاکان)1351 ،

 .3روششناسی پژوهش
براساس تقسیمبندی سکاران ،پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردی و از منظر جمعآوری اطالعات
توصیفی  -پیمايشی میباشد (سکاران .)1332 ،جامعه آماری پژوهش ،خبرگان وزارت دفاع و روش
نمونهگیری آن ،گلوله برفی و ابزار جمعآوری دادهها ،مصاحبه و پرسشنامه میباشد .همچنین بهمنظور
پوشش نواقصی که منتقدان هر يک از روشهای کیفی و کمی مطرح میکنند در اين پژوهش ،بهمنظور
تجزيه تحلیل دادهها از روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) ،يعنی روش تحلیل محتوای کیفی و
مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISM1استفاده شده است .حجم نمونهگیری ،با درنظرگرفتن تکنیک گلوله
برفی 11 ،مصاحبه بوده که  3مصاحبه انتهايی ،اشباع نظری را بهمراه داشته است .واحد تحلیل در اين
پژوهش ،خبرگان وزارت دفاع میباشند که با آنها مصاحبه شده است .با توجه به اين که تمامی مصاحبهها
توسط يک نفر و بدون حضور هیچ دستیار و همکاری انجام شده است ،لذا نوع و ترتیب سؤاالت ،نحوه و
. Interpretive Structural Modeling

1
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بیان سؤاالت ،شناخت دقیق از ويژگیهای مصاحبه شوندگان ،روش ثبت و ضبط اطالعات ،روش استخراج
و تفسیر اطالعات ،دارای ثبات رويه و متحدالشکل و محتوا بوده و از اين لحاظ دارای اعتبار کافی میباشد.
برای اعتبار يابی در اين پژوهش ،چندين بار متن پیاده شدهی مصاحبهها برای يافتن کدها يا مقولههای
جديد مورد بازنگری قرارگرفت .همچنین براساس معیارهای ارائهشده توسط کرسول و میلر ( )2555برای
حصول اطمینان از روايی پژوهش اقدامات زير انجام شد:
تطبیق توسط اعضاء 4 :نفر از مشارکت کنندگان ،مطالب کلیدی تبیین شده خبرگان را کدگذاری نمودند و
درنهايت پس از مقايسه ،گزارش نهايی با مرحلهی نخست فرآيند تحلیل و مقولههای بهدستآمده مطابقت
داده شد.
بررسی همکار 4 :نفر از اساتید نیز فرايند کدگذاری را انجام دادند .پس از مقايسه ،گزارش نهايی با
مرحلهی نخست فرآيند تحلیل و مقولههای بهدستآمده مطابقت داده شد و پیشنهادات ايشان در فرآيند
کدگذاری بکارگرفته شد.

 .4یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها
سیمای کلی مصاحبه شوندگان همچون سازمان محل خدمت ،سمت سازمانی ،میزان تحصیالت ،سابقه کار
ايشان در جدول ( )2مشخص شده است.
جدول شماره ( )2سیمای کلی مصاحبه
کد

سازمان محل خدمت
استانداری مازندران
ستاد وزارت دفاع
موسسه آموزشی تحقیقاتی
صنايع دفاعی

سمت سازمانی

میزان تحصیالت

سابقه کار

استاندار
معاون مهندسی ،امورصنعتی
رياست موسسه

ک ارشد

31

B

ستاد وزارت

مديرکل تحقیقات صنعتی

دکتری

33

C

سازمان توان

جانشین معاونت پژوهش

دکتری

31

ستاد وزارت
موسسه آموزشی تحقیقاتی
صنايع دفاعی
سازمان اتکا

مشاور وزير
رياست موسسه

دکتری

31

معاون پژوهشی

سازمان جغرافیايی

معاون پژوهشی

دکتری
دانشجوی
دکتری

20

موسسه آموزشی تحقیقاتی
صنايع دفاعی
سازمان صنايع دفاع
سازمان دريايی

هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

دکتری

35

کارشناس خبره مالی
جانشین معاونت پژوهش

ک ارشد
دکتری

10
25

دانشگاه مالک اشتر

کارشناس خبره مرکز پژوهش

ک ارشد

10

A

D
E
F
G
H
I
J
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کد

سازمان محل خدمت

K

سازمان دريايی

سمت سازمانی
کارشناس ارشد پژوهشهای
تحقیقاتی

میزان تحصیالت
دانشجوی
دکتری

سابقه کار
1

L

سازمان توان

کارشناس خبره مطالعات فنی

ک ارشد

10

M

هلدينگ صنام

مديرعامل هلدينگ

کارشناسی

22

N

ستاد وزارت

مدير خبره اداره کل اقتصادی و
سرمايهگذاری

ک ارشد

24

O

ستاد وزارت

کارشناس خبره امور اقتصادی

ک ارشد

15

P

شرکت ايز ايران

کارشناس خبره فنی

ک ارشد

10

همانطور که اشاره شد ،يکی از روشهايی که در اين پژوهش برای تجزيهوتحلیل داده استفاده شده است
تحلیل محتوا کیفی میباشد .هدف اين روش ،روشن ساختن واژهها ،مفاهیم بکار رفته ،در مصاحبه و
سپس مقوله بندی است .همچنین اين رويکرد میتواند به تفسیر جنبههای مختلف پژوهش کمک کند
(براون و کالرک .)2555 ،در اين پژوهش برای تدوين دستورالعمل کدگذاری و تشکیل مفاهیم و مقولهها
از رويکرد تحلیل داده بنیاد 1استفاده شده است .با بهرهگیری از اين روش ،يافتههای پژوهش  11مانع يا
مشکل ،بر سر راه مطالعه امکانسنجی طرحهای غیر دفاعی وزارت دفاع را نمايان کرده است( .مراحل
روش تحلیل محتوای کیفی برای دستیابی به يافتههای پژوهش در بخش ضمائم آمده است ).سپس
برای تعیین روابط میان اين عوامل و ارائه مدل ،روش دوم يعنی  ISMپیاده شد .ابتدا برای دستیابی به
ماتريس ساختاری روابط درونی متغیرها ( ،)SSIM2با قرار دادن اين  11مشکل ،در سطر و ستون اول
ماتريس از خبرگان خواسته شد تا درخصوص اثرگذاری موانع ،بهطور زوجی اظهارنظر کنند .پس از
سازگاری درونی ماتريس ،با استفاده از تجمیع اکثريت آراء بروی خانه های ماتريس ،مطابق جدول 0-1
ماتريس خود تعاملی ساختاری موانع و مشکالت  FSدر وزارت دفاع به دست آمد .برای تعیین روابط بین
عناصر از نماد های زير استفاده میشود (وينسنت و کیاو:)2513 ،
 :Vمتغیر ( Iسطر) بر متغیر ( Jستون) تأثیر دارد.
 : Aمتغیر ( Jستون) بر متغیر ( Iسطر) تأثیر دارد.
 : Xمتغیرهای  Iو  ،Jدر رسیدن به همديگر کمک میکنند (رابطه  Iو  Jدو طرفه است)
 :Oمتغیرهای  Iو  ،Jرابطهای با هم ندارند
بهعنوان مثال ،نماد  Vدر سطر اول و در ستون  C8به اين مفهوم است که ازنظر اکثريت خبرگان،
«نداشتن مهارت درانجام  »FSبر «عدم توجه به تخصیص هزينه برای  »FSاثرگذار میباشد.

. Grounded theory
. Structural self-interaction matrix

1
2
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جدول شماره ( )3ماتريس خود تعاملی ساختاری مشکالت و موانع FS
رديف
متغیرها
C1

C2

C3
C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

نداشتن مهارت
انجام FS
تعلل در ورود
به مديريت
طرح
مشکالت
مديريتی
عدم مديريت
دانش
معماری و
ساختار
سازمانی
مشکالت
محیط
بینالملل
عدم دانش
کافی برای
انجام FS
عدم توجه به
تخصیص
هزينه برای
FS
عدم سیاست و
راهبرد سنجیده
برای ورود به
مديريت طرح
قوانین و
مقررات دولتی
عجله در
مطالعه
امکانسنجی

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

O

A

X

A

O

V

V

O

O

V

A

O

A

O

O

V

A

O

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A

O

V

V

O

O

V

O

V

V

V

O

V

O

O

O

V

O

V

O

O

V

A

O

X

O

V

O

با توجه به ماتريس خود تعاملی بهدستآمده (جدول  ،)3ماتريس دسترسی بهصورت جدول ( )4بهدستآمده
است .با تبديل نمادهای روابط ماتريس  SSIMبه اعداد صفر و يک برحسب قواعد زير میتوان به ماتريس
دستیابی رسید .اين قواعد بهصورت زير میباشند (چايدانبارنافن و همکاران:)2555 ،
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اگر خانه ( )i, jدر ماتريس  SSIMنماد  Vگرفته است ،خانه مربوط به اين نماد در ماتريس دستیابی عدد 1
میگیرد و خانه قرينه آن يعنی ( )i, jعدد صفر میگیرد.
اگر خانه ( )i, jدر ماتريس  SSIMنماد  Aگرفته است ،خانه مربوط به اين نماد در ماتريس دستیابی عدد
صفر میگیرد و خانه قرينه آن يعنی ( )i, jعدد  1میگیرد.
اگر خانه ( )i, jدر ماتريس  SSIMنماد  Xگرفته است ،خانه مربوط به اين نماد در ماتريس دستیابی عدد 1
میگیرد و خانه قرينه آن يعنی ( )i, jعدد  1میگیرد.
اگر خانه ( )i, jدر ماتريس  SSIMنماد  Oگرفته است ،خانه مربوط به اين نماد در ماتريس دستیابی عدد
صفر میگیرد و خانه قرينه آن يعنی ( )i, jعدد صفر میگیرد.
پس از اينکه ماتريس اولیه دستیابی به دست آمد میبايست سازگاری درونی آن برقرار شود .بهعنوان مثال،
اگر متغیر  1بر روی متغیر  2تأثیر میگذارد و از طرفی متغیر  2بر روی متغیر  3اثرگذار است ،درنتیجه
میبايست متغیر  1بر روی متغیر  3اثرگذار باشد و اگر در ماتريس دستیابی اين روابط برقرار نبود بايد
ماتريس اصالح شده و روابط مورد نظر جايگزين شوند (چايدانبارنافن و همکاران.)2555 ،
جدول شماره ( )4ماتریس دستیابی
رديف
متغیرها

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

1

5

5

1

5

5

1

1

5

5

1

تعلل در ورود به مديريت
طرح
مشکالت مديريتی

5

1

5

5

5

5

5

1

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

C4

عدم مديريت دانش

1

5

5

1

5

5

1

1

5

5

1

C5

معماری و ساختار
سازمانی

1

1

5

1

1

5

1

1

1

5

1

C6

مشکالت محیط بینالملل

5

5

5

5

5

1

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

1

1

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

1

5

1

5

5

5

5

5

1

1

5

1

C10

قوانین و مقررات دولتی

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

C11

عجله در مطالعه
امکانسنجی

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

1

C1
C2
C3

C7
C8

C9

نداشتن مهارت انجام FS

عدم دانش کافی برای
انجام FS
عدم توجه به تخصیص
هزينه برای FS
عدم سیاست و راهبرد
سنجیده برای ورود به
مديريت طرح
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براساس ماتريس دسترسی ،سطحبندی موانع و مشکالت به دست میآيد .در اين مرحله مجموعه خروجی
و نیز مجموعه ورودی برای هريک از متغیرها از روی ماتريس دستیابی سازگار شده استخراج میشود.
مجموعه خروجی برای يک متغیر خاص عبارت است از خود آن متغیر به انضمام ساير متغیرهايی که در
به وجود آمدن آنها نقش داشته است و يا به عبارتی ديگر متغیرهايی که از طريق اين متغیر میتوان به
آنها رسید .مجموعه ورودی برای هر متغیر شامل خود آن متغیر است به انضمام ساير متغیرهايی که در
ايجاد آن نقش داشتهاند و يا به عبارتی ديگر مجموعه ورودی شامل متغیرهايی میشود که از طريق
آنها میشود به اين متغیر رسید .پس از تعیین مجموعه خروجی و ورودی برای هر متغیر ،عناصر
مشترک در مجموعه خروجی و ورودی برای هر متغیر شناسايی میشوند .پس از تعیین مجموعه خروجی،
ورودی و مشترک برای هر متغیر نوبت به تعیین سطح متغیرها میرسد .متغیرهايی که اشتراک مجموعه
خروجی و ورودیشان يکی است ،در سلسلهمراتب  ISMبهعنوان متغیر سطح باالمحسوب میشوند
بطوريکه اين متغیرها در ايجاد هیچ متغیر ديگر مؤثر نمیباشند .پس از شناسايی متغیر باالترين سطح ،آن
متغیر از لیست ساير متغیرها کنار گذاشته میشود .اين تکرارها تا زمانی که سطح همه متغیرها مشخص
شود ادامه پیدا میکند .سطوح شناسايی شده در ساخت مدل نهايی  ISMبه ما کمک میکنند
(فیروزجائیان .)1332 ،برای نمونه ،چگونگی انجام سطحبندی برای تکرار اول در جدول ( )0نشان داده
شده است.
جدول شماره ( )5تکرار اول روش  ISMبهمنظور سطحبندی مشکالت و موانع  FSدر وزارت دفاع
متغیر

مجموعه ورودی

مجموعه خروجی

مجموعه
مشترک

نداشتن مهارت انجام FS

1و3و4و0

 1و  4و  1و  5و 11

1و4

تعلل در ورود به مديريت طرح

2و3و0و3

 2و  5و 11

2

مشکالت مديريتی

3

1و2و3و4و0و1
و  1و  5و  3و  15و 11

3

عدم مديريت دانش

1و3و4و0

 1و  4و  1و  5و 11

1و4

معماری و ساختار سازمانی

3و0

1و2و4و0و1و5
و  3و 11

0

مشکالت محیط بینالملل

3و1

 1و 15

1

1و3و4و0و1

 1و  5و 11

1

1و2و3و4و0و
 1و  5و  3و 11

 5و 11

 5و 11

3و0و3

 2و  5و  3و 11

3

 3و  1و 15

15

15

عدم دانش کافی برای انجام
FS
عدم توجه به تخصیص هزينه
برای FS
عدم سیاست و راهبرد سنجیده
برای ورود به مديريت طرح
قوانین و مقررات دولتی

سطح

1

1
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متغیر

مجموعه ورودی

مجموعه خروجی

مجموعه
مشترک

سطح

عجله در مطالعه امکانسنجی

1و2و3و4و0و
 1و  5و  3و 11

 5و 11

 5و 11

1

درنهايت پس از تعیین سطح تمامی موانع و مشکالت بر اساس جداول سطحبندی ،اين موانع و
مشکالت را از باال به پائین ترسیم نموده و آنگاه براساس ماتريس دستیابی سازگار شده روابط بین
متغیرها را با خطوط جهتدار مشخص میشود (لوترا .)2511 ،از طريق حذف انتقالپذيریها در مدل
اولیه ،مدل نهايی ،مطابق شکل ( )2به دست آمد.

سطح اول

عدم توجه به تخصیص هزينه
برای FS

قوانین و مقررات دولتی

عجله در مطالعه امکان سنجی

تعلل در ورود به

مشکالت محیط

عدم دانش کافی برای

مديريت طرح

بین الملل

انجام FS

سطح دوم
نداشتن مهارت انجام

FS

عدم مديريت دانش

عدم سیاست و راهبرد سنجیده
برای ورود به مديريت طرح

معماری و ساختار سازمانی

سطح سوم
مشکالت مديريتی

شکل شماره ( )2مدل نهایی  – ISMمشکالت و موانع  FSدر وزارت دفاع

سطح چهارم
کارکردی که اين مدل ،از منظر سطحبندی دارد؛ به ما میگويد ،عواملی که در باالترين سطح قرار
دارند ،متأثر از عواملی هستند که در سطح قبلی قرار گرفتهاند .مدل بهدستآمده ،نشان میدهد که
«مشکالت مديريتی» بهتنهايی در پايینترين سطح از دستهبندی عوامل قرارگرفته است و به مفهوم

سطح پنجم
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ريشهای بودن عامل نسبت به ساير عوامل میباشد« .معماری و ساختار سازمانی» نیز بهتنهايی در
سطح چهارم اين مدل نمايان است .به اين مفهوم که متأثر از عامل سطح پنجم میباشد .در سطح سوم
از اين مدل سه عامل« :نداشتن مهارت انجام « ،»FSعدم مديريت دانش» و «عدم سیاست و راهبرد
سنجیده برای ورود به مديريت طرح» را میبینیم که بر عوامل سطح دوم يعنی «تعلل در ورود به
مديريت طرح» و «عدم دانش کافی برای انجام  ،»FSاثرگذار میباشند .البته در سطح دوم عامل
«مشکالت محیط بینالملل» نیز به چشم میخورد ،لیکن اين عامل تنها متأثر از عامل «مشکالت
مديريتی» در سطح پنجم قرار دارد .در باالترين سطح مدل شاهد  3عامل «عدم توجه به تخصیص
هزينه برای « ،»FSقوانین و مقررات دولتی» و «عجله در مطالعه امکانسنجی» هستیم .به اين
مفهوم که میتوان اين عوامل را متأثر از عوامل سطح قبلی دانست.

 .5نتیجهگیری
هدف اين پژوهش شناسايی و تجزيه تحلیل مشکالت و موانع  FSدر طرحهای غیر دفاعی وزارت
دفاع بوده که با توجه به نظر خبرگان 11 ،مشکل و مانع شناسايی و تائید شد .با استفاده از تکنیک
 MICMAC1قدرت اثرگذاری و تاثرپذيری اين عوامل بر مطالعه امکانسنجی قابل دستیابی است.
هدف تجزيهوتحلیل اين تکنیک ،تشخیص و تحلیل قدرت هدايت 2و وابستگی 3متغیرهاست .در اين
تحلیل متغیرها بر اساس قدرت هدايت و وابستگی به چهار دسته تقسیم میشوند .دسته اول شامل
«متغیرهای خود مختار »4میباشد که دارای قدرت وابستگی و هدايت ضعیف میباشند .اين متغیرها
نسبتاً غیر متصل به سیستم میباشند و ارتباط کم و ضعیفی با سیستم دارند« .متغیرهای وابسته»0
دومین دسته هستند که دارای قدرت هدايت کم ولی وابستگی زياد میباشند .سومین دسته «متغیرهای
پیوندی يا متصل »1هستند که دارای قدرت هدايت و وابستگی زياد میباشند .اين متغیرها غیر ايستا
میباشند زيرا هر نوع تغییر در آنها میتواند سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و درنهايت بازخور سیستم
نیز میتواند اين متغیرها را دوباره تغییر دهد .چهارمین دسته «متغیرهای مستقل »1میباشد که دارای
قدرت هدايت قوی ولی وابستگی ضعیف میباشند .قدرت هدايت يک عنصر ،برابر است با تعداد
معیارهايی که متأثر از معیار مربوطه میشوند ازجمله خود آن معیار .قدرت وابستگی نیز برابر است با
تعداد معیارهايی که بر معیار مربوطه تأثیر میگذارند و منجر به دستیابی به آن میشوند (اسفیدانی،
 .)1330همانطور که در نمودار ( )1نیز مشخص است ،موانع شماره  5و  11که به ترتیب« ،عدم توجه
1

. Matrix Impact Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification
. Driving power
3
. Dependence power
4
. Autonomous variables
5
. Dependent
6
. Linkage
7
. Independent
2
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به تخصیص هزينه برای  »FSو «عجله در مطالعه امکانسنجی» میباشند ،بیشتر تحت تأثیر ساير
عوامل بوده و از منظر سیستمی جزو عناصر اثر پذير و وابسته میباشند .به عبارت ديگر اين عوامل،
خروجی تعامالت میان موانع ديگر میباشند .درواقع مشکالت و موانع مهمتری برای  FSدر وزارت
دفاع وجود دارد که منجر به اين دو مانع میگردد .البته «عدم دانش کافی برای انجام  »FSنیز در
اين ناحیه قرار گرفته است (مانع شماره  ،)1اما نسبت به دو عامل قبلی
C3

11
15
3

C0

5
1
1

C1.C4

0
4

C3
C1

C2

C5.C11

2
1

C15
11

15

3

5

1

1

0

هدايت

3
C1

4

قدرت

3

2

1

قدرت وابستگی

نمودار شماره ( )1قدرت وابستگی و نفوذ موانع و مشکالت  FSدر وزارت دفاع

از قدرت تأثیرپذيری کمتری برخوردار است .موانعی که در ناحیه محرک يا اثرگذار قرارگرفتهاند عبارتاند
از« :نداشتن مهارت انجام « ،»FSمشکالت مديريتی»« ،عدم مديريت دانش» و «معماری و ساختار
سازمانی» که بیشترين قدرت نفوذ ،مربوط به «مشکالت مديريتی» میباشد .در اين ناحیه« ،مشکالت
مديريتی» نمايانگر بیشترين تأثیر بر مطالعه امکانسنجی در وزارت دفاع میباشد .ساير موانع ازنظر
اثرگذاری و اثر پذيری جايگاه خودمختار را کسب نمودهاند .به اين مفهوم که موانع موجود در اين خوشه
از کمترين اثرگذاری و اثرپذيری ،برخوردار میباشند .بااين حال در همین دسته نیز« ،عدم سیاست و
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راهبرد سنجیده برای ورود به مديريت طرح» ( )C9و «تعلل در ورود به مديريت طرح» ( ،)C2اثرگذارتر
از دو عامل ديگر ،در اين ناحیه میباشند و تأثیر بیشتری نسبت به دو عامل ديگر اين ناحیه بر مطالعه
امکانسنجی در وزارت دفاع دارند« .مشکالت محیط بینالملل» ( )C6و «قوانین و مقررات دولتی»
( )C10در میان ساير عوامل از کمترين قدرت اثرگذاری و اثر پذيری برخوردار میباشند .بديهی است که
وزارت دفاع بهعنوان عضو يا تابعی از دولت نمیتواند قوانین و مقررات دولتی را تحت تأثیر خود قرار دهد
يا مشکالت محیط بینالمللی را مرتفع کند .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد اين متغیرها نسبتاً غیر
متصل به سیستم میباشند و ارتباط کم و ضعیفی با سیستم دارند .متدولوژی  ISMو ماتريس SSIM
نشان داد که خبرگان معتقدند که «مشکالت مديريتی» مؤثرترين مانع و مشکل بر سر راه مطالعه
امکانسنجی میباشد .براساس مدل ارائهشده «معماری و ساختار سازمانی» ،دومین مانع و متأثر از عامل
اول يعنی مشکالت مديرتی میباشد.
در مقايسه با پژوهشهايی که در حوزهی مطالعه امکانسنجی در دنیا و کشور ايران انجام شده است؛
پژوهش حاضر ،موانعی را بهعنوان سد راه مطالعه امکانسنجی در وزارت دفاع معرفی میکند که باعث
میشوند تا اين مبحث مهم مغفول بماند و اين درحالی است که پژوهشهای انجام شده به مشکالت و
پیچیدگیهايی اشاره دارند که در طول فرايند مطالعه امکانسنجی مطرح میباشند .درنتیجه آنچه میتوان
بهعنوان سابقه شکاف تحقیقاتی ،در اين زمینه اشاره کرد آن است که شناسايی و تحلیل تمامی موانع و
مشکالت مطالعه امکانسنجی بهصورت متمرکز و در يک بستهی کامل ،به شکلی که تمامی
سرفصلهای ششگانه آن را پوشش دهد و به مفهوم موانع و سد راه مطالعه امکانسنجی معرفی شده
باشد ،يافت نشده است .پژوهش حاضر نیز چنین قصدی را نداشته تا اين بسته را در قلمرو وسیعی چون
کشور ايران به شناسايی و تحلیل برساند ،بلکه به شناسايی و تحلیل مشکالت و موانع مطالعه
امکانسنجی در قلمرو وزارت دفاع پرداخته است .برای تبیین بهتر شکاف تحقیقاتی نمايی شماتیک از
پیشینه پژوهش و خالء تحقیقاتی در شکل ( )3نمايش داده شده است.
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وا

ا ا جام

ا ا جام

و

دنیا  :مشکالت و موانع در طول مسیر مطالعه امکان سنجی
هريک از فصول مربوط به FS
ایران  :مطالعات امکان سنجی انجام شده بروی طرح های
مختلف (محصول  ،خدمت  ،سیستم و سامانه)
ودجا  :مطالعات امکان سنجی انجام شده بروی طرح های
مختلف (محصول  ،خدمت  ،سیستم و سامانه)

ا
مشکالت FSدر طرح های
غیر دفاعی ودجا

شکل شماره ( )3نمايی شماتیک از پیشینهی و خالء تحقیقاتی

در طول  14ماه مطالعه درخصوص آسیبشناسی  FSدر طرحهای غیر دفاعی از طريق مصاحبه و
تجمیع نظرات صاحب نظران حوزه صنايع دفاعی کشور و اساتید دانشگاهی به روشی علمی؛ میتوان
مدعی شد که تشخیص عارضه ،محقق شده است و چگونگی درمان آن ،به مناسب ترين شیوه ،به نوع
نگاه و تصمیمگیری و سیاستگذاری مديران ارشد وزارت دفاع وابسته است .لیکن بهمنظور از میان
برداشتن اين موانع پیشنهاد میگردد :در گام نخست بروی عواملی تمرکز گردد که قدرت وابستگی
کمتری دارند .از طرفی بايد بروی عواملی تمرکز شود که عالوه بر پائین بودن قدرت وابستگیشان از
قدرت هدايت يا اثرگذاری بیشتری برخوردار باشند .چرا که با برطرف کردن اين موانع ،ساير موانع نیز
به تبع آنها از میان برداشته میشوند .مضاف بر قدرت وابستگی و هدايت عوامل ،بايد به سطحبندی
مشکالت توجه شود .آنهايی که در سطوح پايین قرار میگیرند به مفهوم ريشهای بودن مشکل
میباشند .بهعبارتیديگر برای سهولت در رفع موانع و مشکالت مطالعه امکانسنجی در وزارت دفاع،
بايد بروی عواملی تمرکز شود که از  3شرط برخوردارند:
 .1عواملی که در پائین ترين سطح مدل قرارگرفتهاند.
 .2عواملی که کمترين قدرت وابستگی را دارند.
 .3عواملی که بیشترين قدرت هدايت (محرکه) را دارا میباشند.
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براساس مدلی که از اين آسیبشناسی ارائهشده است و «مشکالت مدديريتی» را بدا پدايینتدرين قددرت
وابستگی ،ريشهای ترين ،مؤثرترين مشکل بر سر راه مطالعه امکانسنجی معرفی نمدوده اسدت؛ مدديران
ارشد بايد با توجه بهضرورت و اهمیت موضوع رويکرد خدود را تغییدر دهندد .بده همدین منظدور پیشدنهاد
میگردد که بروی مفاهیمی تمرکز شود که بر اساس متدولوژی تحلیل محتوا و نظرات خود خبرگان ،اين
مقوله ،يعنی مشکالت مديريتی را شکل دادهاند:
 بیتوجهی بهضرورت و اهمیت مطالعه امکانسنجی؛
 تصمیمات و ساليق مديريتی؛
 جابجايی مديران؛
 عدم برخورداری از دانش مديريت؛
 وسواس بیش از اندازهی ناظرين پروژه؛
 شرايط متالطم و نابسامان اقتصادی کشور.
در دومین قدم برای درمان عارضهی شناسايی شده؛ بازنگری و اصالح معماری و سداختار سدازمانی،
پیشنهاد میگردد .براساس مدل ارائهشده «معماری و ساختار سازمانی» ،دومین مانع و متأثر از عامدل
اول يعنی مشکالت مديرتی میباشد که با دو مفهوم «اهمیت و اثر سداختار سدازمانی بدرای  »FSو
«ساختار سازمانی مأموريت گرا مانعی برای انجام  »FSبا بهرهگیری از متدولوژی تحلیل محتدوا و از
میان مصاحبهها احصاء شده است .مسلماً دستیابی به موفقیت در طدرحهدای غیدر دفداعی و تجداری
مستلزم داشتن نوع معماری و ساختار سازمانی متناسب با ماهیت فعالیتهای تجداری و غیدر دفداعی
است .برای استحکام بخشی به اين نوع فعالیتها و باالبردن ضريب اطمینان در موفقیدتهدای آن و
تسری بخشی سیاستگذاریها به سطوح پائین تر ،ايجداد «معاوندت تجداری و سدرمايهگدذاری» در
وزارت دفاع پیشنهاد میگردد .توجه بهضرورت و اهمیت مطالعه امکانسنجی که همواره به دوسوال،
امکانپذير بودن و اقتصادی بودن پاسخ میدهد برای سیاستگذاران و استراتژيست های وزارت دفاع
يک الزام است تا برای ورود به هر طرح سرمايهگذاری ،تولیدی و يدا خددماتی ،نگداه کسدبوکداری
داشته باشند و با در نظر گرفتن صرفه و صالح اقتصادی ،پا به میدان بگذارند؛ بنابراين با ايجاد چنین
ساختاری میتوان انتظار داشت که مشکالت :سیاست و راهبدرد سدنجیده و عالمانده بدرای ورود بده
مديريت طرح ،عدم مديريت دانش ،مهارت و کسب داندش ،بدرای انجدام مطالعده امکدانسدنجی در
طرحهای غیر دفاعی وزارت دفداع مرتفدع شدوند کده در نتیجدهی ايدن پدژوهش در سدطوح بعددی
مشکالت ،احصاء شدهاند .وقتی پیش نیاز ورودی به هر طرحی الزامداً مطالعده امکدانسدنجی باشدد،
تجربه و مهارت حاصل میشود و در اثر تکرار مکررات ،دانش اين حوزه نیز افزايش میيابدد .در پدی
اين موضوعات ثبت و ضبط و آرشیو سوابق شکل میگیرد و زمینهای میشود برای مدديريت داندش
که میتواند برای مطالعات بعدی مورداستفاده قرار بگیرد .در ادامهی مسیر و پس از مرتفع شدن ايدن
مشکالت ،بديهی است که ساير مشکالت ،يعنی :تعلل در ورود به طرحهای اقتصادی ،عجله کردن و
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عدم توجه به صرف زمان مطلوب و همچنین عدم توجه به تخصیص هزينه برای مطالعدهی قبدل از
سرمايهگذاری ،متأثر از عوامل سطح قبلی مرتفع خواهند شد.
در کنار تشخیص عارضه در اين پژوهش و پیشنهادتی کده درخصدوص درمدان آن تبیدین شدد ازنظدر
پژوهشگر ،موضوعات ديگری نظیر :جمود فکری ،تعصبات بیمنطق ،الگوهای شناختی رسدوب کدرده،
ارجحیت ارتباطات بر ضوابط و تخصصها ،مزيت پنداری قابلیتها و بیتوجهی به موضوع بهرهوری و
قیودات سازمانهای دولتدی؛ مشدکالت و مدوانعی هسدتند کده موضدوع توسدعه و افدزايش کدارايی
سرمايهگذاری را مغفول میگذارند .موضدوعی کده در يدک سدطح کدالن تدر قدرار داشدته و مطالعده
امکانسنجی تنها يکی از مباحث آن است.
پژوهش حاضر ،راه را برای ادامهی مسیر پژوهش محددود نکدرده اسدت .پیشدنهادی کده در حدوزهی
پژوهش متصور است ،در اولین قدم میتوان به بررسی مشدکالت و مواندع مطالعده امکدانسدنجی در
دامنهی وسیعتری ،يعنی در کشور ايران پرداخت .پژوهشگدر مدیتواندد بدا اثبدات کدم تدوجهی و يدا
بیتوجهی به اين مبحث علمی ،به اين مفهوم که ريشهی تمام شکستها در فعالیدتهدای اقتصدادی،
عدم مطالعهی قبل از سرمايهگذاری است؛ هدف پژوهش را ،برجسته کدردن ضدرورت و اهمیدت ايدن
موضوع ،قرار دهد .همچنین همکاران صنعت دفاعی میتوانند ،ايدن بدار ،بده روی طدرحهدای دفداعی
تمرکز کرده و برای شناسايی و تحلیل مشکالت و موانع مطالعه امکانسنجی برای اينگونه طدرحهدا
تحقیق خود را انجام دهند و مشابه اين پژوهش ،برای میزان تأثیرپدذيری و تأثیرگدذاری مشدکالت و
موانع ،مدلی را ارائه دهند .با توجه به اينکه ساختار و معماری ،فرهنگسازمانی يا به عبدارتی جامعدهی
آماری يکسان است و با توجه به يکسان بودن چهارچوب و الزامات مطالعه امکان سنجی ،امکان اينکه
نتايج حاصل از اين پژوهش با دست آوردهای پژوهش حاضر تفاوت زيادی داشته باشد ،متصور نیست،
لیکن قابل پیشبینی است ،نقطه افتراق در نتايج پژوهش آتدی بدا دسدت آورد هدای پدژوهش حاضدر
میتواند مربوط به تفاوتهايی باشد که در مؤلفههای مطالعده امکدانسدنجی طدرحهدای دفداعی بدا
طرحهای غیر دفاعی وجود دارد.
از آنجائیکه قلمرو مکانی پژوهش ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میباشد ،در نظرگرفتن
مالحظات حفاظتی الزامی بوده و به همین منظور و بر اساس تقسیمبندی مأموريت سازمانی وزارت
دفاع ،دامنهی موضوعی پژوهش حاضر ،صرفاً طرحهای غیر دفاعی انتخاب شده است .همچنین با
توجه به پراکندگی جغرافیايی سازمانهای تابعه ،جامعه آماری پژوهش ،يعنی معاونین ،مديران کل و
مديران و کارشناسان خبره؛ تنظیم وقت مصاحبه ،توزيع  3نوع پرسشنامه و جمعآوری آنها از جمله
محدوديت های پژوهش محسوب میگردد .البته اين محدوديت ها برای پژوهشگری که خارج از
سازمان باشد چندين برابر است تا جائیکه میتوان مدعی شد که غیرممکن است.
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