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Abstract: 
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these strategies depends on Financial Capability. Waste as something that takes Financial 

Capability to interlunar is investigated in this research. The research reviews the concept 

and importance of Financial Capability then presents a conceptual framework for waste 

life cycle. Furthermore based on this framework, factors affecting waste in each stage of 

the life cycle would be identified and tested by using survey. Finally, some suggestions 

for confronting waste at each stage are provided. 

 

Keywords: Financial Capability, Business Process Reengineering (BPR), Waste, Networking, 

Acquisition to Defense System. 

                                                      
1. Corresponding author: hr.fartokzadehg@gmail.com 
2. jv.vaziri@gmail.com 



6

شناسايى عوامل مؤثر بر اتالف منابع در 
نظام دستيابى به سامانه هاى دفاعى

حميدرضا فرتوك زاده1 – جواد وزيرى2 
(تاريخ دريافت مقاله 89/3/14 تاريخ پذيرش 89/6/10 )

چكيده
دو راهبرد اصلى مهندسى مجدد ودجا (راهبرد ساماندهى و راهبرد نوآورى) در پى ايجاد شالوده اى نوآفرين براى 
صنايع دفاعى هستند كه متشكل از هسته هاى كارآفرينى قدرتمند و شبكه هاى همكارى تحقيقاتى و صنعتى گسترده 
در همه بخش هاى كشور باشد. در اين راستا ارتقاى قدرت مالى با هدف پشتيبانى از اقتدار دفاعى از دغدغه هاى اصلى 
وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران (ودجا) است. اتالف  به عنوان آنچه كه قدرت مالى را 
به محاق مى برد موضوع اين تحقيق است. در اين تحقيق پس از مرورى بر ضرورت هاى توسعه قدرت مالى به مفهوم 
قدرت مالى و منابع قدرت مالى پرداخته و سپس الگويى تحليلى براى مراحل ايجاد اتالف و عوامل مؤثر در هر مرحله 
ارائه مى شود. بر اساس اين چارچوب، عوامل تأثير گذار شناسايى شده و درگام بعد از طريق فرايند پيمايش مورد آزمون 

قرار گرفته است. در انتها نيز پيشنهادهايى براى مواجه با اتالف ها در هر مرحله ارائه مى شود. 

واژگان كليدى: قدرت مالى، مهندسى مجدد، شبكه سازى، اتالف، دستيابى به سامانه هاى دفاعى

- مقدمه
است.  گذاشته  سر  پشت  را  توسعه  از  متفاوت  سه دوران  يا  موج  سه  متمادى  ساليان  طى  دفاعى  صنايع 

1 - دانشيار دانشگاه صنعتي مالك اشتر
2- دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت مدرس

13
90 

ان
ست

 تاب
-1 

اره
شم

م ، 
نج

ل پ
سا



7
در موج اول توسعه كه به پيش از انقالب اسالمى بازمى گردد صنايع دفاعى در چارچوب دكترين سياسى و 
نظامى غرب حركت مى كرد و به همين دليل همه چيز آن وابسته به غرب بود. موج دوم كه به دوران دفاع 
مقدس مربوط است در شرايط تحريم، محدوديت ها و نوع خاص تقاضاى نيروهاى مسلح در آن مقطع زمانى، 
شكل گرفت و موج سوم كه در شرايط بعد از جنگ تحميلى رقم خورد، بر اساس مقتضيات تهديد منطقه اى 
سرمايه گذارى هاى صنعتى و تحقيقاتى بخش دفاع را صورت بخشيد. در حال حاضر صنايع دفاعى در حال 
گذار به دوران نوينى است كه مى توان از آن به موج چهارم صنايع دفاعى تعبير كرد. اين مرحله از توسعه 
صنايع دفاعى با ويژگى هايى متفاوت از مراحل قبل درحال شكل گيرى است. افزايش سرعت تغيير در ماهيت 
تهديدات نظامى و افزايش فزاينده تنوع و پيچيدگى فناورى  هاى تسليحاتى منجر به گسترش فزاينده تنوع 
محصوالت، كاهش حجم تقاضا براى هر نوع محصول و كاهش عمر فناورى محصوالت نظامى شده و انتظار 

مى رود اين روند در سال هاى آينده نيز با سرعت بيشترى ادامه پيدا كند[1]و[2]. 
در دوران جديد، ارتقاى قدرت مالى با هدف پشتيبانى از اقتدار دفاعى از دغدغه هاى اصلى ودجا است. 
در اين دوران، نگاه به هزينه ها، دارايى ها و سرمايه گذارى ها تغيير كرده است. توجه به هزينه ها و دارايى هاى 
نامشهود و نگاه به محرك هاى رفتار هزينه ها در سطحى راهبردى و نه صرفاً خرد، باعث شده است كه ودجا 
در چارچوب برنامه ى مهندسى مجدد خود با دو راهبرد اساسى روبرو باشد كه عبارتند از: راهبرد نوآورى و 
راهبرد ساماندهى. آنچه كه اين دو راهبرد دنبال مى كنند اين است كه بازآفرينى صنايع دفاعى در موج چهارم 
به نحوى انجام شود كه ظرفيت هاى فعلى را دستخوش دگرديسى كرده و با سرعتى قابل قبول، شالوده اى 
نوآور را براى صنايع دفاعى فراهم آورد كه متشكل از هسته هاى كارآفرينى قدرتمند و شبكه هاى همكارى 

تحقيقاتى و صنعتى گسترده در همه بخش هاى كشور باشد[3].
برآيند دو راهبرد نوآورى (روياندن هسته هاى كارآفرين و شبكه هاى كارا) و ساماندهى (كاهش تصدى گرى 
با واگذارى ظرفيت هاى غير كليدى و غير ضرورى)، كوچك سازى، چابك سازى و دانش بنيان ساختن صنايع 
دفاعى است. استراتژى ساماندهى ضمن اين كه به خودى خود با كاهش تصدى و افزايش بهره ورى بر چابكى 
صنايع دفاعى مى افزايد، منجر به آزاد سازى دارايى هايى كه ارزش آفرينى اندك دارند شده، منبعى براى تأمين 
مالى سرمايه گذارى ها به منظور نوآورى هاى شبكه اى مى شود. با رونق گرفتن رقابت و فعاليت  شبكه اى نيز 
سطح بهره ورى و هزينه ها كاهشى قابل توجه يافته و جريان ارزش آفرينى صنايع دفاعى تشديد مى شود. 
و  نوآورى  آتى  طرح هاى  تسهيل  يادگيرى،  نظير  نوآورى  جانبى  اثرات  و  نامشهود  دستاوردهاى  همچنين 

ساماندهى را به همراه خواهند داشت.

حميدرضا فرتوك زاده ، جواد وزيرى
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در موج چهارم صنايع دفاعى دستيابى به سامانه هاى برترى ساز مبتنى بر دانش و فناورى بومى دغدغه  
اصلى صنايع دفاعى به شمار مى رود. صنايع دفاعى براى تحقق اين مأموريت مقدس ناگزير است در يك جريان 
تكاملى همزمان با  توسعه و مراقبت از فرايند « از ايده تا محصول» توسعه سامانه هاى پشتيبان مورد نياز را در 
كانون توجه خود قرار داده و به اين منظور برنامه هاى تحول خود را تعريف و برنامه ريزى كند. بى ترديد يكى 
از مهم ترين سامانه هايى كه در توسعه فرايند نوآورى در صنايع دفاعى نقشى اساسى دارد «سامانه  تأمين و 
تخصيص منابع مالى» است. ايجاد «قدرت مالى» كه عبارت است از ايجاد دسترسى به منابع متعدد، كاركرد 
اصلى اين نظام است. به عبارت ديگر مراد از ايجاد قدرت مالى فرايندى است كه طى آن منابع بالقوه نوآورى 
بالفعل شده و با تخصيص هوشمندانه، طرح هاى نوآفرينى را پيش مى برند. قدرت مالي با ايجاد جريان پايدار و 

مستمر منابع مالى، توانايى ايفاى تعهدات جاري و پيشبرد برنامه هاي توسعه اي را فراهم مى آورد.
اتالف  به عنوان آنچه كه قدرت مالى را محاق مى برند، موضوع اين تحقيق است. براى مواجهه با اتالف ها 
بايد خرد مالى را پرورش داد. خرد مالى فراتر از دانش مالى است و جوهره اى است كه در ضمير انسان ها و 
در هنجارهاى شناختى، رفتارى و قانونى آنان شكل مى گيرد و آنگاه آن فرد يا جمع انسانى، نسبت به اتالف ها 
ناكارآمدى ها و خونريزى هاى هزينه اى و مولد نبودن دارايى ها حساس شده، آنها را برنتافته در جستجو و 

تعريف مسأله ها و فرصت هاى بهبود برآمده و براى مواجهه با آنها راه حل هاى نو خلق مى كند[4]. 
صنايع دفاعى در جريان نوآفرينى دفاعى با انواع متنوعى از اتالف ها دست به گريبان است كه هر يك تحت 
تأثير علت هاى خاص خود به وقوع مى پيوندند. سؤالى كه اين تحقيق به آن پاسخ مى دهد اين است كه عوامل 
بروز اتالف ها در جريان توسعه سامانه هاى دفاعى چيست؟ چگونه مى توان اين اتالف ها را از پيش رو برداشت 

و بر آنها غلبه كرد؟
 در اين تحقيق پس از مرورى بر ضرورت هاى توسعه قدرت مالى و نگاهى بر ادبيات نظرى موضوع، ابتدا 
به مفهوم قدرت مالى و منابع قدرت مالى پرداخته و سپس چارچوبى نظرى براى اتالف ها ارائه مى شود. بر 
اساس  اين چارچوب نظرى مدلى تحليلى براى عوامل ايجاد كننده آنها ارائه شده و درگام بعد اين مدل 
طى فرايند پيمايش مورد آزمون قرار خواهد گرفت. در انتها نيز پيشنهادهايى براى مواجهه با اتالف ها در هر 

مرحله ارائه مى شود.

ضرورت هاى توسعه قدرت مالى
سواى تحليل هاى علمى و نظرى طى سال هاى اخير مجموعه اى از مستندات و الزامات قانونى از سوى 
مراجع باالدستى به منظور توسعه قدرت مالى و مقابله با اتالف هاى پيش روى صنايع دفاعى شكل گرفته 

است. اين مستندات كه اهم آنها سياست هاى مهندسى مجدد صنايع دفاعى است عبارتند از:
1 - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي: برخي از مواد موجود در فصول اول و پانزدهم قانون برنامه 
چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران در ارتباط با واگذاري، انحالل و ادغام 
شركت هاي دولتي به منظور تداوم خصوصي سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي در توسعه كشور مي باشد 
كه در اين راستا ودجا نيز مي تواند بسياري از واحدهاي اقتصادي زيان آور را با استناد به اين مواد واگذار و 

يا منحل نمايد[5].

شناسايى عوامل مؤثر بر اتالف منابع در نظام دستيابى به سامانه هاى دفاعى
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2- ابالغيه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي: درراستاي واگذاري بخش هاي دولتي موانعي در 
اصل 44 قانون اساسي وجود داشت كه عمًال باعث مي شد اهداف طراحي شده محقق نگردد. هدف اصلي 
سياست هاي كلي اصل 44 برداشتن اين موانع در راستاى كوچك سازي دولت و حمايت از بخش غيردولتي 

است. [6]
3- برنامه پنج ساله چهارم ودجا: محور 26 برنامه پنج ساله چهارم ودجا تحت عنوان «ارتقاء منزلت 
و معيشت نيروهاي مسلح درقالب طرح حكمت (برنامه پشتيباني رفاهي كاركنان ن م ) مي باشد. اين سند 
ساختارها و  براى طراحى  است كه  ودجا تبيين نموده  مالى در  قدرت  توليد  براى  را  مشخصى  رويكردهاى 

استراتژى هاى توليد قدرت مالى در ودجا بايد مورد توجه قرار گيرد. [7]
در  ودجا  ارزش آفريني  اصلي  حوزه هاي  از  يكي  ودجا:  مجدد  مهندسي  سياست هاي  و  اهداف   -4
راستاي سياست هاي مهندسي مجدد، توليد قدرت مالي مي باشد ( بندهاي 10، 12، 3 ، 14و 15 ماده 21 
مهندسي مجدد ودجا)، توجه ويژه به چگونگي توليد قدرت مالي در صنايع دفاعى موج چهارم، بر مبناى 
عبارتند  مالي  قدرت  حوزه  در  مجدد  مهندسي  سياست هاي  مهمترين  است.  ضرورى  مذكور  سياست هاى 

از[8]:
1- پرهيز از تصدي گري؛ در راستاي توليد قدرت مالي، ودجا بايد از هرگونه تصدي گري جهت فعاليت هاي 

اقتصادي به طور جدي پرهيز نمايد .
2- تمركز بر بالفعل نمودن ظرفيت هاي اقتصادي بالقوه موجود در ودجا؛ ظرفيت و سرمايه هاي 
بالقوه مشهود و نامشهود بسياري در مجموعه ودجا وجود دارد كه مي توان با تهيه و اجراي طرح هاي كسب 
و كار مناسب بر روي آنها، اين ظرفيت ها و سرمايه ها را بالفعل نموده و درجهت خلق پول براي پشتيباني 

دفاعي و رفاهي استفاده نمود.
3- انتقال فعاليت هاي سرمايه گذاري به بخش غير دولتى؛ انجام فعاليت هاي اقتصادي با توجه به 
محدوديت هاي سازمان هاي دولتي و همچنين محدوديت هاي ودجا و نيز با توجه به سياست هاي كلي اصل 

44، در يك بستر دولتي امكان پذير نمي باشد و اين فعاليت ها بايد در يك بستر غيردولتي انجام شود.
از  يك  هيچ  سرمايه گذاري؛  طرح هاي  اجراي  جاي  به  سرمايه گذاري  مديريت  بر  تمركز   -4
سازمان ها نبايد خود را درگير اجراي طرح هاي سرمايه گذاري نمايند. بلكه، آنها بايد تنها به عنوان سرمايه گذار 

وارد و سرمايه گذاري را مديريت نمايند.
5- تامين مالي پروژه هاي دفاعي و ارايه خدمات رفاهي از محل سود سرمايه گذاري ها و نه از 
محل اصل سرمايه؛سرمايه هاي در اختيار ودجا بايد به عنوان پشتيبان قدرت مالي بخش  دفاع براي اجراي 
برنامه هاي دفاعي و ارائه خدمات رفاهي هم براي امروز و هم براي آينده بخش دفاع عمل نمايند. لذا، نبايد 
مستقيماً با فروش و هزينه كردن آنها قدرت مالي وزارت در بلندمدت تضعيف شود. بلكه، بايد از محل سود 

اين سرمايه ها و نه اصل سرمايه به پشتيباني قدرت دفاعي و ارائه خدمات رفاهي كمك شود. 

مرورى بر زمينه هاى نظرى
در اين بخش با مرور برخى زمينه هاى نظرى دو راهبرد اساسى مهندسى مجدد ظرفيت هاى صنايع دفاعى 
(يعنى استراتژى ساماندهى و نوآورى مبتنى بر رويكرد شبكه سازى)، سعى مى شود اثر اين راهبردها بر ايجاد 

حميدرضا فرتوك زاده ، جواد وزيرى
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قدرت مالى و بهره ورى منابع روشن تر شود.   

طرح  ريزى فرايند دستيابى به سامانه ها و فناورى هاى دفاعى بايد بر اساس سنارويوهايى هوشمند انجام 
شود كه در آنها تغييرات غير پيوسته محيطى لحاظ شده و از پاسخ گويى الزم نسبت به تهديدات برخوردار 
باشند. در غير اين صورت بسيارى از منابع و ظرفيت ها ممكن است به تله افتاده و از جريان ارزش آفرينى 
خارج شوند. منطق ايجاد هسته هاى كوچك و شبكه هاى بزرگ در كنار استراتژى ساماندهى در واقع حركت 
به سوى سبك و نظام دستيابى اثربخشى است كه به صورت يكپارچه و با سرعت و انعطاف قابل قبول بتواند 
از منابع درون و بيرون بخش دفاع براى طراحى و توليد سامانه هاى دفاعى مورد نياز استفاده كند. تمركز بر 
همه منابع و فرصت هاى پيش رو براى خلق شايستگى دفاعى در واقع حركتى است به سوى بهره ورى و از 

بين بردن پديده اتالف منابع در بخش دفاع. 
ارزش)،   زنجيره هاى  (ايجاد  برون سپارى  نظير  غيردفاعى  بخش  با  همكارى ها  انواع  ايجاد  راستا  اين  در 
سرمايه گذارى مشترك (مشاركت مالى و ايجاد نهادهاى مستقل)، اتحاد راهبردى (همكارى تنگاتنگ واحدها) 
و همكارى هاى علمى و پژوهشى با دانشگاه ها، روش هايى براى توسعه ظرفيت هاى نوآورى در بخش دفاع 
هستند. يكى ديگر از مهم ترين اين روش ها كه در مهندسى مجدد صنايع دفاعى به آن توجه ويژه اى شده 
است توسعه شركت هاى كوچك و متوسط فناور(Technological SMES – TSMES) است. بخش قابل 
توجهى از هزينه و درآمد اين بنگاه ها مربوط به تحقيق و توسعه است و از سرمايه هاى انسانى واجد شرايط 

علمى برخودارند[9].
انعطاف ناپذيرى تاكتيكى و ساختارى و محدوديت در ظرفيت هاى مديريتى و كنترلى باعث شده است كه 
ميل صنايع بزرگ به تمركز زدايى روز به روز افزوده شود. اين ضرورت در كنار برترى نسبى صنايع و بنگاه هاى 
كوچك در استفاده از فرصت هاى رشد نسبت به صنايع بزرگ، توسعه بنگاه هاى كوچك را به يك ضرورت 

جدى تبديل كرده است[10]. 
صنايع بزرگ نسبت به گسترش افق هاى جديد كسب و كار به علت اقتصادى نبودن افزايش ظرفيت  براى 
تمركز  كنند.  صرف  جارى  توليدات  افزايش  در  را  خود  منابع  مى دهند  ترجيج  و  داشته  كمترى  توجه  آنها، 
نوآورى در صنايع بزرگ عمدتاً مبتنى بر ماشين آالت و امكانات موجود آنهاست و به همين دليل اين صنايع 
به نوعى لختى دچار هستند كه باعث مى شود بسيارى از فرصت هاى نوآورى را از دست بدهند؛ ولى بنگاه هاى 
كوچك به علت فقدان لختى به سادگى مى توانند در عرصه هاى جديد وارد شده و به پيروزى هاى قابل توجه 

دست پيدا كنند[11]. 
 علت ديگرى كه حركت به سوى شبكه سازى به منظور جلوگيرى از اتالف ها را توجيه مى كند، اثرات مثبت 
مقياس است. بازارهاى كوچك صنايع كوچك را مى طلبد. بازار كوچك بازارى است كه مانند بازار بسيارى از 
سامانه هاى تسليحاتى توليد انبوه در آنها معنى ندارد. بنابراين در بازار بزرگ تسليحات نظامى كه از بخش هاى 
كوچك متعددى تشكيل شده اند، صنايع بزرگ مزيتى ندارند. اگر نوسانات زيادى در تقاضاى بازار وجود داشته 
بنگاه هاى  براى  هزينه ها  اين  كرد.  خواهد  تحميل  بنگاه   به  را  زيادى  هزينه هاى  تقاضا  به  پاسخ گويى  باشد، 
كوچك كمتر از بنگاه هاى بزرگ است. همچنين در چنين شرايطى بنگاه هاى كوچك از سرعت عمل بيشترى 
نيز برخوردارند. اثر ديگر مقياس بر كنترل است. هر چقدر بنگاه كوچكتر باشد توان و تأثيرگذارى كارآفرين 
در كنترل آن بيشتر است و به همين خاطر كاركنان با بهره ورى باالترى به فعاليت مى پردازند. همچنين اين 
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بنگاه ها در مجاب كردن كاركنان براى كار كردن در مقابل حداقل حقوق موفق ترند يعنى دستمزدى كمتر از 

بنگاه هاى بزرگ براى مشاغل مشابه پرداخت مى كنند[11].
بكارگيرى مجموعه از بنگاه هاى كوچك، ايجاد نظام پيمانكارى فرعى را ضرورى مى كند. استفاده از روش 
پيمانكارى و سفارش به صنايع كوچك اثر قابل توجهى بر كاهش هزينه هاى مديريت و كنترل كه ناشى از 
بزرگى (به علت ادغام هاى عمودى و افقى) است، دارد. صنايع بزرگ با فراهم ساختن زير ساخت هاى الزم براى 
بستن قرارداد و ايجاد تسهيالت ظرفيت صنايع كوچك را به صورت مكمل به همكارى وا مى دارند. تقسيم كار 
بين پيمانكاران تخصص و توانايى فنى آنها را را در يك يا چند فناورى افزايش داده و قيمت تمام شده توليدات 
و ريسك كسب و كار را براى آنها كاهش مى دهد. اين موضوع باعث مى شود كيفيت و توان پاسخگويى بنگاه 

كارفرما به نوسانات تقاضا را افزايش پيدا كند[11]. 
تجمعات نوآورانه به تدريج منجر به ايجاد خوشه هاى صنعتى و فناورانه و شبكه ها مى شود. اندك اندك 
ارتباطات بين توليدكنندگان مختلف، مؤسسات كنترل كيفيت، آزمايشگاه ها، مؤسسات اعتبارى و غيره تحت 
حاكميت يك نظام سياست گذارى هوشمند نهادينه مى شود. خوشه، مجموعه اى از شركت هاست كه در ناحيه 
شركت ها  اين  مواجهند.  مشتركى  تهديدات  و  فرصت هاى  با  و  آمده  هم  گرد  مشخصى  جغرافيايى  حوزه  يا 
مجموعه اى از محصوالت مرتبط يا مكمل را توليد كرده و به علت تمركز از خدمات تخصصى مناسبى در 
زمينه هاى فنى، مديريتى و مالى مرتبط برخوردارند. شبكه به گروهى از شركت ها گفته مى شود كه در پروژه 
مشتركى همكارى كرده و از لحاظ تخصصى مكمل يكديگرند[12].  گردش سريع اطالعات، دسترسى آسان 
به مواد اوليه، قطعات و نيروى كار ماهر و خدمات تخصصى و همكارى موجب شده است كه صرفه جويى قابل 

توجهى در هزينه فعاليت در ضمن خوشه ها و شبكه ها براى بنگاه هاى فعال در آنها ايجاد شود[13]. 

الگوى تحليلى تحقيق
قدرت مالى براى توسعه فرايند از ايده تا محصول از طريق چه منابعى رقم مى خورد؟ صنايع دفاعى به علت 
تنوع محصوالت، نيازمند منابع چندگانه اى براى تأمين مالى نوآورى هاست. تك منبعى بودن هر چند به لحاظ 
مديريتى نوعى تمركز به وجود مى آورد ولى از مخاطره باال برخوردار است. در  سازمان هايى با تنوع محصول 
نوآورانه  و  تحقيقاتي  پروژه هاي  اجراي  براي  مختلفي  منابع  كاري،  متنوع  حيطه هاي  شدن  مشخص  با  زياد 
مشخص مي كنند تا هر يك از اين پروژه ها با توجه به همخواني نسبي خود با هر يك از حيطه ها، منابع مورد 
نياز را كسب كند[14]. منابعى كه صنايع دفاعى مى تواند با استحصال آنها، قدرت مالى خود را ارتقاء بخشد 

در يك نگاه كلى عبارتند از :
1.منابع محدود بودجه اى

منابع بودجه اى اختصاص داده شده از سوى دولت بايد صرف سرفصل ها متعددى شوند. در بسيارى موارد 
منابع مورد نياز براى نوآورى در رقابت با سرفصل هاى ديگر قرار گرفته و نمى تواند به خوبى مورد حمايت 

بودجه اى قرار گيرد.
2.منابع ايجاد شده توسط صنايع دفاعى

منابع ايجاد شده توسط صنايع دفاعى از طريق ظرفيت هاى اقتصادى بهره ور كه فلسفه آنها ايجاد قدرت 
مالى و ارزش افزوده اقتصادى براى پشتيبانى از ظرفيت هاى كليدى دفاعى است يكى از مهم ترين منابع قدرت 
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مالى به شمار مى روند. توسعه اين منابع يعنى تعريف و اجراي طرح هاي كسب و كار سودآور در چارچوب 

محدوديت هاى حاكم بر ودجا مى تواند حجم قابل توجهى از سود نقدى را براى صنايع دفاعى فراهم آورد. 
3.منابع بخش غير دفاعى

حضور منابع بخش هاى غير دفاعى به عنوان اعضاى شبكه نوآفرينى دفاعى مى تواند يكى از دستاوردهاى 
مهم راهبرد «هسته كوچك و شبكه بزرگ» باشد. ايجاد شبكه  همكارى ها و به تبع آن توسعه فعاليت ها در 
بخش غير دفاعى، نياز به سرمايه گذارى مستقيم ودجا را كاهش داده و سرمايه ها، ظرفيت ها و امكانات فروان 
ساير بخش ها را در اختيار توليد قدرت دفاعى قرار خواهد داد. اين راهبرد همانطور كه قبًال نيز ذكر شد بر 

بهره  ورى منابع در اختيار ودجا براى نوآفرينى نيز تأثيرى جدى خواهد داشت. 
4.منابع ناشى از واگذارى ظرفيت هاى غير كليدى 

فروش دارايى هايى كه ارزش آفرينى اندكى دارند يا دارايى هاى كم بازده يكى ديگر از منابع نوآفرينى دفاعى 
است. دارايى هاى كم بازده دارايى هايى هستند كه اگر در راستاى مأموريت دفاعي مشخصى تهيه شده اند، 
اين مأموريت در حال حاضر موضوعيت ندارد و يا اگر موضوعيت دارد با سرمايه كمتري مي توان آن را انجام 
داد. همچنين دارايى هايى كه مأموريت دفاعي نداشته ولي بازدهي اقتصادي آن كمتر از حد متوسط بازدهي 

اقتصادي در كشور است، از اين دست مى باشند.
5.منابع ناشى از تجارى سازى و فروش فناورى ها

بازاريابى براى دانش و فناورى موجود در صنايع دفاعى يكى ديگر از منابع قدرت مالى است. واگذارى امتياز 
همكارى با بخش دفاع به بخش هاى تعاونى و خصوصى كشور و تجارى سازى و فروش فناورى هاى دفاعى 
غيركليدى در فن بازار دفاعى، از مهم ترين مصداق هاى اين راهبرد هستند. اين شاخه از راهبرد ارزش آفرينى 
از يك سو، از طريق ايجاد درآمد و كسب سود براى ودجا منجر به تقويت قدرت مالى خواهد شد و از سوى 
ديگر، از طريق افزايش سطح فناورى در شبكه همكاران غيرنظامى بخش دفاع، امكان توسعه كمى و كيفى 
بيشتر شبكه هاى همكارى بخش دفاع را فراهم خواهد آورد. اين امر، عالوه بر ارتقاى قدرت مالى ودجا، توسعه 

اقتصادى كشور را نيز درپى  خواهد داشت.
تجارى سازى (Commercialization) فناورى هاى دفاعى يعنى فرايند به كارگيرى فناورى هاى دفاعى 
براى توليد محصوالت جديد در حوزه كسب و كارهاى تجارى، به نحوى كه صاحبان سرمايه در بخش هاى 
غيردفاعى تشويق به سرمايه گذارى در اين حوزه از فناورى مربوطه شوند. يكى از سازوكارهاى تجارى سازى 

فناورى هاى دفاعى توسعه «فن بازار دفاعى» مى باشد[15].
6.بهره ورى ناشى از مديريت صحيح بر منابع نقد

بهره ورى ناشى از تخصيص بهينه و درست منابع، مديريت نقدينگى و مديريت هزينه ها منبعى با ارزش و 
عاملى اساسى براى ايجاد قدرت مالى است. بدون ايجاد توانمندى  و هوشمندى هاى الزم در اين زمينه نه تنها 
از منابع موجود استفاده كارا نخواهد شد بلكه از ايجاد ظرفيت هاى كم بازده در آينده نيز جلوگيرى به عمل 
نيامده و اندك اندك منابع مالى به تله خواهند افتاد. جريان  ايجاد و اتالف منابع نقدى براى توسعه سامانه هاى 

دفاعى در شكل شماره 2 نشان داده شده است.
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7.كارايى و صرفه جويى ناشى از ايجاد ثروت هاى نامشهود
در جريان نوآفرينى تنها جابجايى منابع مالى اتفاق نمى افتد، بلكه توانمندى ها و قابليت هاى بسزايى نيز 
ياد گرفته مى شود. قابليت هاى ايجاد شده در طى اين جريان يادگيرى، محرك هاى نامشهود ارزش آفرينى 
هستند. اين قابليت هاى ثروت هاى نامشهودى هستند كه در صورت انباشتگى مى توانند بر كارايى و كاهش 

منابع مالى تاثير زيادى گذاشته و در شرايط كمبود منابع مالى جريان نوآفرينى را حفظ كنند.
به عبارت ديگر يكى از دستاوردهاى غير مستقيم سرمايه گذارى روى نوآورى ايجاد سرمايه هاى نامشهود 
انسانى، ساختارى و غيره است. ايجاد اين سرمايه ها باعث افزايش بازده سرمايه گذارى ها در نوآورى خواهد 

شد؛ يعنى به ازاى هر واحد سرمايه گذارى آتى مقدار بيشترى نوآورى انجام مى شود.
است.  شده  داده  نشان  شكل 3  در  نوآورى  براى  نياز  مورد  مالى  منابع  ميزان  بر  نامشهود  اثرسرمايه هاى 
همان طور كه مشاهده مى شود با افزايش سرمايه هاى نامشهود نوآورى ها با منابع مالى كمترى صورت مى پذيرند 

و به عبارت ديگر شاخص ارزش آفرينى منابع مالى صرف شده براى نوآورى رشد زيادى مى كند. 
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يكى از دغدغه هاى مهم سازمان هاى صنعتى كه به  عنوان بخشي از اهداف و استراتژي هاي آنها هميشه 
مطرح است، ت وسعه و مديريت شايستگى هاست. شايستگى ها مجموعه اى از توانمندى هاى فناورانه در زمينه 
محصول يا فرايند هستند كه قابليت ايجاد ارزش هاى منحصر به فرد را براي مشتري فراهم مى كنند و به 
عبارت ديگر رمز بقا و تمايز   ى جستجو كرد. در صورتى كه برنامه هاى نوآورى به خوبى تعريف و مديريت 
شوند، در توسعه شايستگى هاى محورى نقش بسزايى داشته و به عبارت ديگر يكى از مهم ترين عوامل براى 
مديريت شايستگى ها در حوزه نوآورى رقم مى خورد. به عنوان مثال اگر يك حوزه فناورى سهم عمده اي از 
منابع را دريافت كند، به اين معناست كه شايستگي هاي اين حوزه براى سازمان به عنوان شايستگي محوري 

تشخيص داده شده است و بايد به خوبي از آن حمايت  كرد.

خرد مالى در عرصه نوآورى
تبديل  و  منابع  درآوردن  تله  از  است.  مالى  خرد  نوآورى،  پروژه هاى  پيشبرنده  مالى  توان  ايجاد  زيربناى 
دارايي هاي راكد و كم بازده به دارايي هاي آماده سرمايه گذاري در پروژه هاى نوآورى و تخصيص آنها به اين 

پروژه ها شالوده خرد مالى در نوآفرينى دفاعى است[3]. بنابراين خرد مالى عبارت است از:
شناسايى فرصت هاى متنوع و پايدار تأمين منابع مالى و تشخيص تله هاى نقدينگى (شناسايى منابع   •

بالقوه)
• تبديل منابع بالقوه به منابع آماده براى سرمايه گذارى

• هوشمند كردن جريان تخصيص منابع
به اين ترتيب به تدريج منابع از حوزه هاى كم بازده به حوزه هاى پربازده از نظر خلق قدرت دفاعى منتقل 
شده و به تدريج ظرفيت هاى ناكارآمد ريزش كرده و ظرفيت هاى كارآمد رويش مى كند. به عبارت ديگر با 
طرح مسأله هاى فردا و جهت گيرى هاى راهبردى نو، مسأله هاى ديروز به مرور از اهميت تهى شده و به همين 
دليل بايد ظرفيت هاى مربوط به آنها به ظرفيت هاى ارزش ساز و پربازده تبديل  شود. شكل 4 تأثير متقابل بين 

ظرفيت هاى ارزش ساز و  ظرفيت هاى ارزش سوز را نشان مى دهد.
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آنچه تا اينجا مورد بحث قرار گرفت، خرد مالى در تأمين و تخصيصى منابع مالى قبل از شكل گيرى فرايند 
نوآورى است. در اين سطح خرد مالى در كل دارايى ها و هزينه ها اعم از مشهود و نامشهود بايد مورد توجه قرار 
گيرد. يعنى ايجاد حداكثر ارزش از ظرفيت ها و سرمايه هاي اقتصادى بالقوه و بالفعِل دراختيار ودجا از طريق 
نظامى هوشمند و فرصت شناس، با قدرت مذاكره و تعامل اثربخش، كه داراي خرد مالي و بينش اقتصادي 
قوي و اختيارات الزم بوده و پاسخگو مي باشد.خرد مالى در بطن فرايند نوآورى دفاعى نيز خود موضوع ديگرى 

است كه در سه بعد بايد مورد بررسى قرار گيرد: 

• در فرايند از ايده تا عينيت بيرونى محصول (ايده، طراحى مفهومى، طراحى كامل، نمونه سازى 
و آزمون): در اين سطح خرد مالى به هزينه ها و اتالف ها در كل دوره عمر محصول و جلوگيرى از بروز آن ها 
با اتخاذ راه حل هاى مناسب توجه دارد. مفاهيمى نظير طراحى براى قيمت1 ، خانواده محصوالت2 ، مشترك 
سازى3 ، مدوالريتى4 ، تبديل پذيرى5 ، از مصاديق خرد مالى در اين زمينه هستند. بنابراين در فرايند تكوين 
مفهومى محصول يعنى از توليد ايده ها، طراحى، ساخت نمونه، تست و آزمايش و توليد بايد خرد مالى حضور 

داشته باشد. 
• در كل زنجيره تكوين فيزيكى محصول (از تأمين مواد، توليد، فروش، بهره بردارى، خدمات پس 
از فروش و منسوخ كردن): در اين سطح خرد مالى توجه به حذف همه انواع اتالف ها در سلسله فرايندهاى 

ارزش ساز دارد. 
• در بستر سازمانى نوآورى يعنى در زنجيره هسته، شبكه، سازمان مشترى، سازمان خدماتى و 
پشتيبانى و سازمان بهره بردار: توجه به حداكثر ساختن شاخص ارزش سازمان براى همه سازمان هاى 
نقش آفرين محور خرد مالى در اين سطح است. خرد مالى در اين سطح برايند خرد مالى در دو سطح قبل 
است. شاخص ارزش سازمان به نسبت ارزش خلق شده براى سازمان از طريق فرايند هاى نوآورى به منابع 

مصرف شده توسط سازمان اطالق مى شود.

1- Design to cost
2 - Family of product
3- Commonality
4- Modularity
5- Interchangeably



مراحل وقوع اتالف ها16
توجه به خرد مالى در سه مرحله مجزا در فرايند نوآفرينى دفاعى رهنودهاى متنوعى دارد. در هر مرحله 
خرد مالى تحت تأثير موانع به خصوصى قرار گرفته و به اين ترتيب جريان نوآفرينى با اختالل روبرو مى شود. 

در ادامه در هر مرحله عوامل مؤثر بر خرد مالى را به تفكيك مورد بررسى قرار مى دهيم.

به عبارت ديگر در هر مرحله اتالف هاى به خصوصى وجود دارد كه با رشد خرد مالى بايد بر آنها غلبه 
كرد.

1-اتالف هاى مرحله اول: يكى از اتالف هاى اين مرحله تله هاى نقدينگى است. منابع راكد، ظرفيت هاى 
كم بازده، ظرفيت هاى غير كليدى تله هايى براى منابع مالى هستند كه در صورتى كه تدابير الزم در مورد 
آنها اتخاذ نشود، منابع مالى را همچنان بلعيده و فرصت هاى نوآورى را دست نيافتنى مى كنند. دسته ديگر 
از اتالف هاى اين مرحله از دست دادن فرصت هايى است كه با توجه به آنها مى توان منابع مالى جديدى را 
خلق كرد و يا بر بهره ورى آنها افزود.  به عبارت ديگر همان گونه كه هزينه هاي سنگين غير مؤثر جاي نگراني 
دارند، از دست رفتن فرصت هاي ناشي از عدم استفاده از منابع و انجام پروژه هاي تحقيقاتي نيز نگران كننده 

است زيرا به اين ترتيب در واقع فرصت هاى خلق شايستگى دفاعى از دست رفته است. 

2-اتالف هاى مرحله دوم: از جنس طوالنى شدن زمان تخصيص منابع الزم به پروژه هاى نوآورى، معطل 
ماندن ايده و يا انتخاب نادرست است. به اين ترتيب روز به روز فاصله منابع مالى با ظرفيت هاى نوآورى بيشتر 
مى شود. به عبارت ديگر در صورتى كه مدت زمان صرف شده براي تصميم گيري به علت خالءهاى دانشى، 
ابهامات، فاصله سطوح سازمانى بين پيشنهاددهندگان و تصميم گيرندگان زياد باشد و يا دقت تصميم ها به 
علت كمبود اطالعات، كيفيت اطالعات و يا ضعف دانشى تصميم گيرندگان پايين باشد، تعداد پروژه هايي كه 
منبع مالي به آنها تخصيص داده شده، كاهش يافته، ظرفيت هاى نوآورى سازمان معطل مانده و انگيزه ها كم 

رنگ مى شود. و به اين ترتيب باز هم كم بودن نوآورى زيان هايى را متوجه قدرت دفاعى مى كند. 
مديريت سبد پروژها علت ديگرى براى اتالف هاست در صورتى كه منابع را در حوزه هاى متنوع و پراكنده 
پخش كنيم و رويكرد عمده در تعريف پروژه ها از پايين به باال باشد سرعت انجام پروژه ها كم شده، هم افزايى 
بين آنها كاهش يافته، پشتيبانى از آنها دشوار بوده و احتمال اينكه منابع صرف شده به نوآورى هاى اثربخش 

تبديل شوند بسيار كم خواهد بود.  اين رويكرد در حوزه هايى كه ظرفيت هاى نخبگى خوبى وجود دارد و

شناسايى عوامل مؤثر بر اتالف منابع در نظام دستيابى به سامانه هاى دفاعى
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نوآورى ها با فشار علم پيش مى روند مى تواند منجر به تعريف طرح هاى خوبى شود ولى بايد رويكرد غالب 
براى صنايع دفاعى كه عمدتاً بايد بر اساس نياز و تقاضاى مشترى دست به نوآورى بزنند از باال به پايين باشد 

و از راهبردها نشأت بگيرد.
هزينه فرصت از دست رفته در اين مرحله از ديگر اتالف هاى مهم است. صنايع دفاعى بايد بتوانند با توجه 
به ظرفيت هاى نخبگى و امكانات موجود حداكثر برنامه هاى نوآورى را در دستور كار خود داشته باشند؛ ولى 
در صورتى كه منابع به خوبى تخصيص داده نشوند اين ظرفيت هاى معطل مانده و هزينه فرصت زيادى را به 

وجود مى آورد كه تبعات ناشى از آن گريبانگير بنيه دفاعى مى شود.
3- اتالف هاى مرحله سوم: را بايد با دو ديدگاه دنبال كرد:

الف: در فرايند تكوين مفهومى محصول: ايجاد طرح هاى تحقيقاتى نيمه تمام و بدون نتيجه، انجام خريدهاى 
بدون استفاده و ايجاد محصوالت غير قابل فروش از اتالف هاى مهمى هستند كه به علت عدم تشخيص درست 
نياز به وجود مى آيند. فقدان نظام كارآمد مديريت تحقيقات نيز باعث خواهد شد كه مقدار قابل توجهى از 

منابع در نظر گرفته شده براى براى تحقيقات و نوآورى جذب نشده و تلف شوند. 
ب: در زنجيره تكوين فيزيكى محصول: سرمايه گذارى هاى غير قابل استفاده، محصوالت نامرغوب و فاقد 
انطباق با معيارهاى تضمين كيفيت، محصوالت گران و غيراقتصادى و جذب نشدن هزينه هاى اختصاص داده 
شده به مواد و دستمزد از جمله اتالف ها در اين مرحله هستند. عوامل عمده اتالف هايى كه در اين مرحله 
شكل مى گيرد ريشه در مرحله قبل دارد.كم توجهى به مساله طراحى براى قيمت و توجه صرف به معيارها 
و كاركردهاى فنى باعث مى شود كه از معيار هزينه هاى دوره عمر غلفت شود. تأمين گران قيمت كه يكى از 
مهم ترين تله هاى منابع در مرحله توليد است و يا ايجاد طرح هاى نيمه تمام به علت محدوديت هاى فرايند 
توليد را مى توان در مرحله طراحى مد نظر قرار داده و براى آنها چاره جويى كرد به عنوان مثال ممكن است 
در طراحى سامانه ها به جاى اينكه از اجزاء و قطعات در دسترس استفاده شود، به دليل شناخت ناكافى نسبت 
به بازار از اجزاء و قطعاتى خاص استفاده شود تأمين آنها بسيار هزينه بر است. در برخى موارد نيز تامين گران 
قيمت به علت نبود شناخت كافى نسبت به منابع تامين مطمئن و ارزان قيمت، باعث مى شود كه بدون هيچ 

گونه ضرورتى به اختراع كردن چرخ از نو بپردازيم.
عدم توجه به تعريف نظام و شيوه بهره برداى نيز به نوبه خود هزينه هاى بهره بردارى و نگهدارى را افزايش 
داده و اتالف  هاى زيادى را به همراه خواهد داشت. به اين هزينه ها نيز هر چند بايد از مرحله طراحى توجه 
داشت ولى ايجاد نظام هاى تعمير و نگهدارى پيشگرانه نيز از ديگر قابليت هايى است كه مى تواند از اتالف 

منابع جلوگيرى كند.
فقدان مديريت فرايند از رده خارج كردن محصوالت نيز مى تواند منشاء برخى اتالف ها باشد. به عنوان مثال 
در برخى موارد شايد به جاى اينكه به سراغ محصوالت جديد برويم بهتر باشد كه با بهينه سازى محصوالت 

موجود كاركرد مورد نظر مشترى را تأمين كنيم. 

عوامل ايجاد كننده اتالف ها
در هر يك از مراحل وقوع اتالف ها، عوامل خاصى نقش بازى مى كنند. اين عوامل باعث مى شوند منابع 
بالقوه، منابع آماده شده و منابع بالفعل از يكديگر فاصله بگيرند و به عبارت ديگر جريان نوآفرينى با اختالل، 

حميدرضا فرتوك زاده ، جواد وزيرى
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كندى و توقف روبرو شود. در ادامه در هر مرحله عوامل تأثيرگذار را بر اساس مصاحبه و مطالعه ادبيات موضوع 
مشخص كرده و در گام بعد از طريق ابزارها و روش هاى آمارى الگوى پيشنهادى را به نظرسنجى گذاشته و 

با توزيع پرسشنامه و تكميل آن توسط مديران و افراد صاحب نظر به تاييد مى رسانيم.
جريان  به  تخصيص  براى  آنها  كردن  مهيا  و  بالقوه  منابع  استحصال  به  مربوط  اول  مرحله  اول:  مرحله 
نوآفرينى است. مقابله با تله هاى نقدينگى كه منابع سازمانى را بلعيده و از دسترس نوآورى ها دور مى كنند 
مهم ترين موضوع در اين مرحله است. در اين مرحله معموالً خرد مالى تحت تأثير آفت ها و آسيب ها زير قرار 

گرفته و باعث ايجاد تله هاى نقدينگى و اتالف منابع مى شود[3]:
1- گسل هاي ساختاري: گسل هاى ساختارى اشاره به ويژگى هاى خاصى در سازو كارهاى اداره(شيوه 
هاى تقسيم و فعاليتها و هماهنگ كردن آنها) و كنترل سازمان دارد كه منجر به غفلت از فرايندها، شكل گيرى 
جاى  به  ناكارآمد  و  متعدد  تودرتو،  كنترلى  سازوكارهاى  ايجاد  و  واحدى  بين  و  سازمانى  بين  ديوارهاى 
سازوكارهاى بازخور اثربخش شده و در نتيجه ساختار سازمانى به عنوان مهمترين موضوع تغيير و حركت 
در سازمان، انعطاف ناپذير و از هم گسيخته مى شود هرچند در ظاهر نظم و ارتباطى بوروكراتيك در آن به 

چشم مى خورد.
چندگانه،  نظارتى  معيارهاى  ملي،  و  منطقه  اجتماعي-  فشارهاي  برخي  حاشيه اى:  دغدغه هاى   -2
قوانين مالي و محاسباتي، برخى مالحظات نادرست مربوط به نيروى انسانى و عدم تناسب رويكردهاى كنترلى 
با سطوح كنترل باعث مى شود جنبه هاى ادارى و اجتماعى بر جنبه هاى صنعتى و بهره ورى غلبه يافته و 

محدوديت هايى براى خردورزى به وجود آيد.
3- خوگيرى به وضعيت موجود: تمايل به حفظ وضع موجود، لختى و مقاومت زياد براى ادامه روال 
گذشته و به عبارت ديگر مقاومت در برابر تغيير نوعى مخاطره  گريزى و محافظه كارى مخرب در سازمان 
ايجاد مى كند. اين جريان، مبارزه و رويارويى با اتالف هاى عادت گونه را كه براى حذف و كاهش آنها داشتن 

روحيه مسئوليت پذير و تحول خواه يك ضرورت است، به چالش جدى مى كشاند.
4- زمينه هاى فرهنگى بازدارنده: فرافكنى، مقصر يابى و خود شيفتگى، احساس حق به جانب بودن، 
ترس(از ديوار هاى شيشه اى كاذب، از كشف اشكال، از اشتباه)، ناباورى، محافظه كارى و بى تحركى، رقابت 
هاى مخرب، فقدان روحيه همكارى، سطحى نگرى، واقعيت گريزى زمينه هاى فرهنگى مخربى هستند كه 

اگر در سازمان شيوع پيدا كنند مقابله با اتالف هاى بسيار دشوار و گاه نا ممكن خواهد بود. 
مرحله دوم: نظام تصميم گيرى بايد با تصويب و تخصيص اثربخش منابع مالى بتواند فاصله بين منابع 
نوآورى و منابع سازمانى را به حداقل برساند. به اين منظور رويه هاى و خطوط ارتباطى بين پروژه هاى توسعه 

سامانه و متوليان منابع سازمان بايد اثربخش بوده و كوتاه ترين مقدار ممكن را داشته باشند. 
توليد اطالعات سريع، مربوط، مفيد و به موقع براي مديران و ساير ذينفان به منظور تصميم گيرى به هنگام 
و دقيق يكى از عوامل تأثير گذار در كوتاه شدن اين مرحله است. مبادله اطالعات بين پيشنهادكنندگان و 
مجريان پروژه با تصميم گيرندگان از اهميت به سزايى برخوردار است. اگر نوع و حجم اطالعات مبادله شده 
مناسب نباشند بر كيفيت تصميم ها اثر به سزايى داشته و پروژه را دچار اختالل مى كنند. اگر اطالعات به 
ميزان كافى توليد نشوند، بر ابهامات افزوده شده و احتماالً حمايت سازمان نسبت پروژه كم خواهد شد و اگر 
اطالعات وسيع و متنوعى با ميزان زياد توليد شوند تصميم گيرى با كندى صورت خواهد پذيرفت. ريسك ها 

شناسايى عوامل مؤثر بر اتالف منابع در نظام دستيابى به سامانه هاى دفاعى
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و فضاى عدم قطعيت در پروژه هاى نوآورى ايجاب مى كند كه دست اندركاران ار زواياى مختلف آنها را مورد 
بررسى قرار داده و پيش بينى هاى الزم را در مورد آنها انجام دهند و به اين منظور اگر فضاى تصميم گيرى 

شفاف نباشد تصميم هاى يا كند يا فاقد كيفيت بوده و اتالف هاى زيادى را ايجاد خواهند كرد.
تشريفات ادارى و مالى و ضرورت هاى مستندسازى ايجاب مى كنند كه پروژه ها به دقت مورد ارزيابى قرار 
گيرند. از دهه هشتاد در برخي شركت ها، از يك سامانه باز مستندسازي استفاده  مى شود به طوري كه هيچ 
نوع اطالعات معيني براي تصويب پروژه ها در سطوح باال ضروري نيست و مجموعه اطالعات مورد نيا لزوماً 
در ابتداي امر تدوين و ارائه نمي شود اما مديران واحدها نسبت به تصويب پروژه ها داراي مسئوليت هستند. 
همچنين تيم پروژه و مسئولين واحدها بايد بتوانند به هر گونه سؤالى كه براى تصميم گيرندگان در مورد 
ابعاد مختلف پروژه مطرح مى شود، پاسخ دهند. اين سامانه باز، باعث سرعت عمل و تسهيل در انجام پروژه ها 
مى شود اما با دو مشكل احتمالي نيز مواجه خواهد بود. اوالً مديران واحد لزوماً داراي همه اطالعات الزم براي 
تصميم گيري و پذيرش مسئوليت در مورد طرح ها نيستند و ثانياً اين سامانه باز، باعث مي شود بعضي از افراد 

بدون توجه به ابعاد مختلف موضوع به طراحي پيشنهاد پروژه بپردازند[15].
انگيزه هاي تصميم گيرندگان براى حمايت از نوآورى در اين سطح بسيار حائز اهميت است. بايد در فرهنگ 
سازمانى نوآورى جايگاهى باال پيدا كند و صرفاً به آن با ديگاه كوتاه مدت و يا به خاطر كاهش هزينه نگريسته 
نشود. راهبرد و اهداف سازماني نيز نقش به سزايى در رفتار مديران نسبت به پديده نوآورى و توجه ويژه آنها 

به تأمين منابع نوآورى دارد.
اگر استراتژي راهبرد منابع سازمانى از برنامه هاى نوآورى روز به روز بيشتر مى شود. 

واحد تجاري و سپس در سطح يك بخش و در نهايت در سطح مديريت ارشد سازمان مورد تصويب قرار 
گيرد؟ ممكن است فرد خالق به شخصه به ارائه و توضيح ايده خويش بپردازد و يا شخص ديگري به معرفي 
ايده از طرف او بپردازد. به عنوان مثال در صورتي كه يك ايده در سطح سازمان نيز مورد بررسي قرار گيرد و 

ارائه موضوع بوسيله شخصي غيرمتخصص انجام شود، احتمال تصويب آن كاهش مي يابد.
فاصله ارتباطي در سه زمينه كليدي اثر مي گذارد: اول آنكه با طوالني شدن زنجيره تصميم گيري، تشريفات 
منجر به كندي اتخاذ تصميم ها مي شود. دوم آنكه وجود طبقات سلسله مراتب در اتخاذ تصميم براي يك 
طرح پيشنهادي، باعث مخدوش شدن اطالعات و كاهش كيفيت تصميمات مي گردد. سوم، بزرگ بودن فاصله 
ارتباطى بين منابع نوآورى و منابع سازماني،كم اطالعي افراد تصميم گيرنده از مسائل واقعى را به همراه داشته 

در نتيجه كيفيت تصميمات كاهش خواهد يافت.
نوع و حجم اطالعاتي كه سامانه تأمين منابع نياز دارد اثرى دو گانه بر تصميمات دارد. از يك سو درخواست 
اطالعات مورد نياز ممكن است تيم هاي تحقيقاتي را به تفكر در مورد مسائلي كه تا كنون به آن فكر نكرده اند 

ترغيب كند و از طرف ديگر ممكن است باعث كندي تصميم گيري شود.
مرحله سوم:  پس از تخصيص منابع مالى به پروژه هاى توسعه سامانه جريان مهم ديگرى از تهديِد اتالف ها 
آغاز مى شود. اين اتالف ها را بايد در دو سطح مورد بررسى قرار داد. سطح اول به جريان مفهومى و آزمايشى 
تكوين محصول برمى گردد و سطح دوم به جريان تكوين فيزيكى محصول در فرايند توليد و تحويل به مشترى 
اشاره دارد. عوامل ايجاد اتالف ها در اين مرحله عبارتند از تشخيص نادرست نيازها، فقدان قابليت هاى الزم در 

فاز طراحى، عدم شناخت و مديريت مخاطرات، تأمين گران قيمت، ضعف در نظام بهره بردارى.

حميدرضا فرتوك زاده ، جواد وزيرى
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شناسايى عوامل مؤثر بر اتالف منابع در نظام دستيابى به سامانه هاى دفاعى

روش تحقيق
در اين پژوهش به منظور پاسخ گويى به سؤال تحقيق از راهبرد پژوهشى پيمايش استفاده شده است. به 
اين ترتيب كه سازه ها و مفاهيم در نظر گرفته شده به عنوان عوامل تأثير گذار بر اتالف در مدل تحليلى به 
وسيله پرسشنامه به نظرخواهى گذاشته شد. پاسخ دهندگان به پرسشنامه مديران مالى يكى از سازمان هاى 
زير مجموعه ودجا در نظر گرفته شدند. اين افراد به علت موقعيت خود در حوزه هاى ادارى و مالى تجربه و 
اطالعات ارزشمندى در خصوص قدرت مالى، اتالف ها و عوامل ايجاد كننده آنها داشتند. آشنايى اين افراد با 
بخش هاى مخلتف سازمان، سياست ها و ساختارهاى مالى و قانونى به آنها اين امكان را مى داد كه نسبت به 

متغيرهاى پرسشنامه ديد دقيق ترى نسبت به بقيه خبرگان و كارشناسان داشته باشند. 
واحد تحليل اين تحقيق واحدهاى صنعتى تحت پوشش صنايع دفاعى است و با توجه به اندازه جامعه 
آمارى بر اساس فرمول حداقل نمونه، 15 واحد صنعتى به عنوان نمونه انتخاب شدند و در مورد آنها حدود 40 
پرسشنامه جمع آورى شد. آزمون معمول بودن جامعه پيش از انجام آزمون ميانگين انجام شد و نشان داد كه 
در سطح اطمينان 95درصد جامعه معمول است. پس از آن آزمون تى يك نمونه اى براى عوامل تأثيرگذار در 

شكل1 : الگوى تحليلى تحقيق
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هر مرحله در سطح اطمينان 95 درصد انجام شد. به منظور رتبه بندى بين مراحل سه گانه با استفاده از آزمون 
تحليل واريانس انجام شد. نتايج اين آزمون نشان داد كه از نظر خبرگان هر سه مرحله تأثير يكسانى در ايجاد 
اتالف دارند و تفاوت معناردارى بين ميانگين عوامل تأثيرگذار در هر سه مرحله با هم تفاوت معنادار ندارند. 

جمع بندى و ارائه پيشنهادات
در تحليل و بررسى ميدانى، مؤلفه هاى مدل مفهومى بررسى شده و مورد تأييد قرار گرفتند. تحليل واريانس 
نشان داد كه هر سه مرحله از اهميت برخوردار است. و ميانگين عوامل تأثيرگذار در هر سه مرحله با هم 
تفاوت معنادارى ندارد. اما با توجه به مقادير ميانگين متغيرها و آماره آزمون سه مورد از متغيرها از بيشترين 
اثر در ايجاد اتالف ها برخوردارند. مورد اول مربوط به دانش و سليقه تصميم گيرندگان است. هر چقدر آگاهى 
و دانش تصميم گيرندگان نسبت به ابعاد طرح ها كمتر باشد، در مورد آنها يا به كندى تصميم گيرى مى كنند 
و يا با اتخاذ تصميم هاى نادرست، و يا با عدم اعمال نظارت هاى الزم باعث ايجاد اتالف مى شوند. سليقه اى 
عمل كردن تصميم گيرندگان نيز در موارد متعددى اتالف هاى زيادى را باعث شده است. مورد دوم مربوط به 
بلوغ دانش و فناورى است. هر چقدر بلوغ دانش و فناورى در حوزه هاى مورد بررسى بيشتر باشد، طرح هاى 
امكان سنجى با دقت بيشترى تهيه شده و برنامه ريزى و مديريت هزينه هاى طرح با كيفيت بهترى انجام شده 
و بالتبع بر كاهش اتالف ها اثر قابل توجهى خواهد داشت. مورد سوم ضعف در طراحى است. در مرحله طراحى 
تصميم هاى اصلى در مورد ابعاد مختلف سامانه نظير كاركردها و قابليت هاى آن، شيوه ساخت و توليد آن 
گرفته مى شود. اگر در اين مرحله نيازهاى مشترى به خوبى لحاظ نشده باشد و يا به كل دوره عمر محصول 

توجه نشود، اتالف هاى زيادى در توليد و به كارگيرى سامانه ايجاد خواهد شد.  
 بر اساس مؤلفه هاى به دست آمده براى هر مرحله مى توان راه حل هايى را براى مقابله با اتالف ها ارائه 

كرد:
مرحله اول: به منظور توسعه خرد مالى در مرحله اول بايد اقدام به توسعه سه ركن تشخيصى، تأمينى، 
قانونى و اجرايى كرد[17]. جنس عوامل موجد اتالف در اين مرحله ايجاب  مى كند كه بدون ايجاد نهاد هاى 
جديد و سازوكارهاى ميان بر امكان مقابله با اتالف ها و خارج كردن منابع از تله وجود ندارد. در اين مرحله 
بايد ظرفيت هاى واحدهاي اقتصادي  كه در گذشته مأموريت داشتند  اما امروز، با توجه به تغيير در شرايط و 
پاراديم هاي حاكم بر اقتصاد جهاني و داخلي، ارزش آفرينى خود را از دست داده اند، به لحاظ ماموريت، ماهيت، 
ساختار و فرايندها مورد بازنگرى قرار گيرند. عالوه بر اين واحدهاي اقتصادي غيرارزش آفرين، دارايى هاى 
غيرمنقول فراوانى (كه عمدتاً به دليل توسعه شهرها، از نقاط حاشيه اى و كم ارزش به نقاط با ارزش تبديل 
شده است) در مجموعه ودجا وجود دارند كه فاقد نقش كليدي درخلق اقتدار دفاعي مي باشند و اتخاذ راهبرد 
مناسب براى ساماندهى و ارزش آفرين نمودن آنها با هدف پشتيبانى از قدرت دفاعى كشور از ضرورت بااليى 

برخوردار است. در ادامه توضيح مختصرى در مورد اركان فوق الذكر ارائه مى شود. 
1- ركن تشخيصي: بر اساس اين ركن، خرد مالي بايد بر كل نظام تصميم گيري حاكم شود تا براساس 
آن فرصت هاي مناسب كسب و كار شناسايي شوند و طرح هاى كسب و كار مناسب براى بهره بردارى از آنها 

تدوين و ارائه گردد. 
توسعه خردمالى در سازمان، منجر به افزايش قدرت پردازش عالئم ارزش آفرينى پايين در سازمان شده و 

از غافلگير شدن سازمان در تله هاى نقدينگى ناپيدا و پيش بينى نشده جلوگيرى مى كند. 

حميدرضا فرتوك زاده ، جواد وزيرى
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 2- ركن تامينى: بر اساس اين ركن، منابع مالي الزم جهت سرمايه گذاري بايد از طريق تبديل دارايي ها 
و آزادسازي امالك و ساختمان هايي كه فاقد نقش كليدي در خلق اقتدار دفاعي هستند تامين  شود. بر اساس 
اين ركن، پس از شناسايي فرصت هاي مناسب كسب و كار و تشخيص طرح هاى بهينه براى بهره بردارى از 

آنها، طرح ها بايد براساس راهبرد هاي مشخص به عمل تبديل شوند.
3- ركن قانوني: حمايت هاي حقوقي و قانوني وزارت بستر امن و مناسبي را براي تحقق اركان ذكرشده 

فراهم نموده و بدون اين حمايت ها، سه ركن ديگركمكي به ايجاد قدرت مالي نخواهد كرد.
تشخيص  و  كار  و  كسب  مناسب  فرصت هاي  شناسايي  از  پس  ركن،  اين  اساس  بر  اجرايي:  ركن   -4

طرح هاى بهينه براى بهره بردارى از آنها، طرح ها بايد براساس راهبرد هاي مشخص به عمل تبديل شوند.
مرحله دوم: به منظور توسعه خرد مالى در مرحله دوم بايد سازوكارهاى تصميم گيرى را بهبود بخشيده 
و به خصوص از سازوكارهاى مديريت سبد طرح ها و ايجاد همكارى هاى هم افزا استفاده كرد. وزارت دفاع در 
راستاي ايفاي مأموريت خود در جهت خلق قدرت دفاعي با دو موضوع اساسي مرتبط با قدرت مالي روبرو 
مي باشد. از يك طرف، براي پشتيباني موثر از خلق قدرت دفاعي بايد در گستره وسيع و متنوعي از فعاليت ها 
وارد شود و از طرف ديگر، كل منابع تخصيصي براي بخش دفاع محدود است؛ حل اين تضاد نيازمند سطح 
بااليي از خرد مالي در وزارت دفاع و واحدهاي تابعه است. در غيبت خرد مالى در مرحله انتخاب و تخصيص، 
منابع به صورت پراكنده در پروژه ها مختلف هزينه شده و موازى كارى و دوباره كارى صدمه زيادى را به جريان 

نوآورى وارد مى سازد. 
بخش  در  است.  شبكه سازى  رويكرد  سازى  جارى  مالى  خرد  توسعه  براى  اصلى  حل  راه  سوم:  مرحله 
مرور بر ادبيات تحقيق به مبانى نظرى اين موضوع پرداخته شد. به دليل افزايش سطح بهره ورى در شبكه ها، 
هزينه هاى توليد كاهش خواهد يافت. در نتيجه انتظار مى رود، در ميان مدت،  با گسترش سطح رقابت و 
نوآورى در شبكه ها، صرفه جويى هاى قابل توجهى براى ودجا حاصل شود. همچنين، به دليل ماهيت دانش 
بنيان صنايع دفاعى، انتظار مى رود سطح توليد دانش و فناورى در صنايع دفاعى افزايش يابد. لذا، رويكرد 
خلق  فرآيند  در  خردمالى  مصاديق  از  چهارم  موج  دفاعى  صنايع  در  بزرگ  شبكه هاى  كوچك-  هسته هاى 
اقتدار دفاعى به شمار مى رود. در اين راستا بايد الگوها، سياست ها و خطوط راهنماى الزم براى شناسايى و 

ساماندهى فرايند هاى صنايع دفاعى شبكه اى طراحى شده و به اجرا گذاشته شود. 
تمركز در مسئوليت دستيابي به سامانه در هسته ها بر اساس رويكرد هسته كوچك ... شبكه بزرگ،  باعث 
مى شود كه منابع و تسهيالت نيز تنها از طريق آنها توزيع شده و هسته ها در قبال مسئوليت هاى خود از 
اختيارات كافى برخوردار باشند؛ به اين ترتيب سرعت عمل در تصميم گيرى و استفاده از منابع به دليل ماهيت 
كارفرمايى هسته ها و برخوردارى آنها از اختيارات و قابليت ها الزم، افزايش يافته و منابع به موقع و در جاى 

مناسب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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