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 کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی مدل به

 1اصغر ابوالحسنی هستیانی
 2محمدصابر شاه نوش فروشانی

 19/12/1201تاريخ پذيرش:                                                   22/90/1201تاريخ ارسال: 

 چکیده
تبیین رابطه از طريق  مالی صنايع دفاعی تأمینصکوک در  کارگیری بهبررسی مدل هدف از پژوهش حاضر 

از ديدگاه کارشناسان  مالی صنايع دفاعی تأمینروش مناسب  کارگیری بهو ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( 
، پژوهشجامعه آماری مورد مطالعه در اين . پیمايشی است -در ايران است. روش تحقیق از نوع توصیفی

گیری تصادفی ساده برای انجام اين پرسشنامه از روش نمونههستند.  1201در اين زمینه در سال کارشناسان 
نیز از  پايايی پرسشنامه پرسشنامه تکمیل شده و تحلیل شد. 2۸۳استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد 

ای آزمون نرمال بودن اسمیرنوف بر-از آزمون کولموگروفحاصل گرديد.  1/9ضريب آلفای کرونباخ باالتر از 
افزارهای در نرم تأيیدیبه منظور آزمون کردن فرضیات از معادالت ساختاری و تحلیل عاملی ها و  داده

SPSS  وAMOS  بین ابزارهای مالی اسالمی درصد  0۳که با اطمینان استفاده شده است. نتايج نشان داد
 کارگیری به)صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه( و 

مالی صنايع دفاعی رابطه معناداری وجود دارد. نتايج پژوهش به اهمیت ابزارهای مالی  تأمینروش مناسب در 
-مالی صنايع دفاعی اشاره دارد و نشان می تأمینروش مناسب در  ریکارگی بهاسالمی )صکوک( در ارتباط با 

استفاده کرده و مدل  ها آنتوان از دهد که با توجه کردن و آگاهی از ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( می
 مالی را بهبود بخشید. تأمین

 صکوک، تأمین مالی، صنايع دفاعی.واژگان کلیدی: 

                                                           
 (abolhasani@pnu.ac.ir)یئت علمی دانشگاه پیام نور تهران . عضو ه 1
 . نويسنده مسئول.فلسفه معاصر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات . دانشجوی دکتری 2
(mojtaba63n@yahoo.com) 

 فصلنامه اقتصاد دفاع                                       

 گروه منابع و اقتصاد دفاع -دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
 0-22، صص1201 زمستان، مدهسال سوم، شماره                    
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 . مقدمه۱

و قدرت واکنش به انواع تهديدات داخلی و خارجی از ملزومات توسعه اقتصادی برای توان دفاعی هر کشور 
(. از اين رو، هر چه توانمندی صنايع دفاعی بیشتر باشد امکان کارآمدی اين 2919، 1کشورهاست )پردهان

 گردد.های مختلف بیشتر میصنعت در مقابله با دشمن در حوزه
هايی که جوامع مختلف پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه گذاریدر اين راستا، افزايش سرمايه

گذاری و در کنند نقش مهمی در تسهیل سرمايهگذاری ابداع يا انتخاب میهای سرمايهمالی پروژه تأمینبرای 
لی ما تأمیناند که شیوه کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کردهنتیجه تسريع توسعه اقتصادی آن جوامع ايفا می

در مقايسه با شیوه اعطای وام در مقابل دريافت بازده ثابت  2(PLSبر مشارکت در سود و زيان )مبتنی
(FRS)2 پذيری جامعه، کنترل ادوار تجاری و های تولید، افزايش ثروت ريسکاز نقطه نظر کاهش هزينه

 (.120۳و همکاران،  ها از کارايی باالتری برخوردار است )سلمانپور زنوزپیشگیری ورشکستگی بانک
باشد. های صنايع دفاعی، استفاده از ابزارهای مالی اسالمی صکوک میمالی فعالیت تأمینيکی از رويکردهای 

ها )اعم از مالی و صکوک، ابزار مالی اسالمی و جايگزين اوراق قرضه است و دارنده آن حق مشاعی از دارايی
منتشر شده در اختیار دارد. يا حکايت از دين مشخصی بر  ها آنابر فیزيکی( يا اموال معینی که اين اوراق در بر

و ذمه انتشاردهنده آن دارد، دينی که از يک فعالیت واقعی نشئت گرفته است. صکوک نقش بزرگی در رشد 
سزايی در رسیدن به اهداف وااليی که شريعت مقدس اسالمی بازار سرمايه اسالمی و همچنین سهم به توسعه

زيرا عالوه بر اينکه از قابلیت باالی عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است، ؛ فته ايفا خواهد کرددر نظر گر
های صنعت دفاع است که خارج از توان های اقتصادی بزرگ مثل پروژهسرمايه پروژه تأمینبهترين شکل 

 (.1202باشد )نظرپور و همکاران، مالی يک فرد يا شرکت خصوصی می
مالی در صنعت دفاع، اين تحقیق در راستای نزديک شدن به  تأمیندر مجموع با توجه به اهمیت موضوع 

مالی اسالمی از  تأمینهای منحصر به فرد ابزارهای گیری از قابلیتهای برنامه توسعه با اهداف بهرهخواسته
ای اسالمی، ايجاد فرصت های شرعی، ايجاد قابلیت جذب منابع مالی از کشورهجمله نداشتن محدوديت

 های توسعه تدوين گرديد.های خرد مردم و تسهیل در اجرايی شدن سیاستگذاری برای سرمايهسرمايه
 تأمینابزارهای مالی اسالمی )صکوک( در  کارگیری بهلذا، هدف از انجام اين پژوهش بررسی مدل مناسب 

گیرد: آيا ابزارهای مالی اسالمی رزيابی قرار میاصلی مورد ا سؤالمالی صنايع دفاعی است. بدين منظور اين 
 مالی صنايع دفاعی مناسب هستند؟ تأمین)صکوک( در 

 

 

                                                           
1 . Pradhan 
2 . Profit-Loss Sharing 
3 . Fixed Return Scheme 
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 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش۲

 مالی تأمین. مفهوم ۲-۱
مالی  تأمینگردد. مالی به فرآيند تمرکز منابع مالی سرمايه به صورت میان مدت و بلندمدت اطالق می تأمین 

گذاری در پروژه يا دهد به جای در دست داشتن پول نقد، از اعتبار، برای خريد کاال، سرمايهبه نهادها اجازه می
تنها در سطوح مالی نه تأمینموضوع  (.1209ديگر مبادالت اقتصادی خود استفاده نمايند )فیروز زارع و برجی، 

مالی  تأمینرای مديران راهبردی نیز مهم است. در ملی و برای مسئولین کشور که در سطوح سازمانی و ب
مالی در هر  تأمینمالی و يا ساختارهای  تأمینرا ساختارهای کالن حاکم بر  ها آنلوازمی وجود دارد که نام 

توان به وسیله آن به میزان پیچیدگی هر کشور پی برد، هايی که میگذاريم. يکی از ويژگیکشور می
 (.120۱آن کشور است )علیشیری، مالی  تأمینساختارهای 

 مالی بخش دفاعی تأمین. ۲-۲
های بزرگ تولیدی و فناورمحور کشور افزون بر وظیفه ذاتی صنايع دفاعی ج.ا.ايران به عنوان يکی از بنگاه 

های بسزايی نیز در توسعه اقتصادی و فناوری کشور دارد. همچنین، سازمان تأثیرامنیت ملی،  تأمینخود در 
برخالف گذشته به عنوان نهادی مجزا مطرح نبوده و در دل نظام کالن سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی 

های دفاعی با تناقض اساسی مواجه هستند؛ از کنند؛ بنابراين سازمانفرهنگی جامعه معنا و مفهوم پیدا می
-پذيریاز تهديدها و آسیبسويی اجبار به محدودسازی ظرفیت و منابع دارند و از سوی ديگر با طیف وسیعی 

های متنوع، ها و توانمندیهای نوين در محیط راهبردی خود مواجه هستند؛ بنابراين بايد دارای قابلیت
مالی صنايع دفاعی  تأمینمنعطف و سريع با بهترين کارکرد باشند. بر اين اساس موضوع اصلی چگونگی 

بندی کاالهای عمومی و يا کاالهای ملی عی در رده(. تجهیزات دفا120۳گردد )محمدی و ديگران، مطرح می
باشد. بر پايه سازوکارهای پذيری آن بسیار کم میگیرند؛ چرا که کاالهايی غیررقابتی بوده و کششقرار می

مالی متکی به  تأمینبر مالی کالسیک خود که عمدتاً مبتنی تأمینهای تواند از شیوهموجود، بخش دفاعی نمی
تر تجهیز منابع مالی را تجربه کند. برای برون رفت از چنین وضعیتی شود و ابزارهای متنوعدولت است جدا 

 (.120۱بايد اصول و ترتیبات حاکم بر اين بخش و ابزارهای جلب منابع آن را دوباره بازسازی کرد )علیشیری، 
ی، اوراق بهادار صکوک گذاران پايبند به اصول اقتصادی اسالمبرای سرمايه ابزار صکوک جهت تأمین مالی

ابزاری بسیار متنوع و مطمئن را فراهم کرده است. صکوک اوراق بهادار اسالمی است که با درگیر کردن يک 
دارايی مشخص فیزيکی و به میان آوردن قراردادهايی مانند اجاره و مضاربه، منطبق با قانون بانکداری بدون 

کلی، صکوک ابزار نوينی است که در کشورهای اسالمی به  طور(. به120۳شود )محمدی و همکاران، ربا می
بر دارايی، با توان صکوک را اوراق بهادار مبتنیشود. در حالت کلی میجای اوراق قرضه به کار گرفته می

(. به دلیل 1202عصار، بر اصول شريعت دانست )علیدرآمد ثابت يا متغیر، قابل معامله در بازار ثانويه و مبتنی
-های بینالمللی قابل معامله هستند و به سادگی در بورسشوند، در بازارهای بینبندی میه اوراق رتبهاين ک

برد. گونه اوراق را باال میالمللی و بازار ثانويه کشورها قابل دادوستد خواهند بود. اين امر، اعتبار و کیفیت اين
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مالی به حساب آيد که زمینه آن هنوز به  مینتأهای ترين روشترين و جامعاين روش شايد يکی از کامل
 (.1209های بارز آن است )مزينی، پذيری نیز از ويژگیصورت کامل مهیا نیست. تنوع و انعطاف

 . پیشینه پژوهش۲-3
طبق تحقیقات به عمل آمده، تاکنون نظريه يا تجربه مدون و مکتوب و يا پیشینه نظری و يا عملی دربارة 

مالی صنايع دفاعی وجود ندارد. با اين حال، برخی مطالعات انجام شده در حد  تأمین صکوک در کارگیری به
( انتشار اوراق صکوک 1209باشد. به طور مثال در داخل کشور؛ مزينی )روشن شدن تعاريف و ابعاد مزبور می

کند. به گفته مالی بلندمدت را توصیه می تأمین راهبردمالی اسالمی به عنوان يک  تأمینبه عنوان يک ابزار 
فر و اسالمی ( بخش صنايع دفاعی ايران بخش کوچکی در اقتصاد ملی است. همچنین رحیمی1209اسدی )

توانند نیاز مالی، با استفاده از ساختار صکوک، می تأمینهای نیازمند (، نشان دادند که شرکت1201بیدگلی )
ای بیان کردند که صکوک ( نیز در مقاله1201نمايند. لشکری و ارجمندی ) أمینتمالی خود را از بازار سرمايه 

تواند ابزاری مناسب جهت مديريت ريسک و کنترل نقدينگی باشد. نتیجه تحقیق موسويان و حدادی می
طور حسینی و به وسیله صکوک استصناع است. همین پروژه محورمالی  تأمین( نیز دربرگیرنده مدلی از 1202)
مالی  تأمینمالی از طريق انتشار صکوک، در کشور  تأمین( نشان دادند که در طراحی روش 1202مکاران )ه

( در تحقیقی به اين نتیجه 1202از طريق اوراق اجاره و مشارکت بسیار رواج يافته است. نظرپور و همکاران )
مالی  تأمینتوانند در سبد  یرسیدند که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت م

مالی خصوصی کاالی  تأمینکنند که برای بیان مینیز، ( 120۳شهنازی و میرزاخانی )صنعت نفت قرار گیرند. 
 1زين و همکاران محمدعمومی از جمله آموزش عالی رايگان از وقف استفاده شده است. در خارج از کشور؛ 

2مژيتیا و باس ص خود و ارزش افزوده است.صکوک دارای مزايای خا( معتقد است که 2911)
( نیز در 291۲) 

بخش خواهد بود. همچنین به های مالی هند رضايتکند که صکوک برای توسعه زيرساختای بیان میمقاله
تواند منجر به ايجاد نسل جديدی از ابزارهای مالی اسالمی ( فرآيند توسعه محصول می291۳) 2گفته عباس
رود که استفاده دهد که در آينده از شرکتهای ژاپنی انتظار میای نشان می( هم در مقاله291۸) ۲شود. اوگینو

 از صکوک داشته باشند. یتر فعال
مالی يکی از  تأمینهای دهد که با توجه تحقیقات انجام شده در زمینه روشبندی پیشینه نشان میجمع
باشد و مالی از طريق انتشار صکوک می تأمینروش  اخیر، طراحی یها مهر و موممطرح شده در  یها روش

 يداًشدمالی بلندمدت  تأمین راهبردمالی اسالمی به عنوان يک  تأمینانتشار اوراق صکوک به عنوان يک ابزار 
 گردد.جلب توجه نموده و توصیه می

 

                                                           
1 . Mohd Zin et al. 
2 - Majeethia & Bose 
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4 . Ogino  
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 ها و الگوی مفهومی. توسعه فرضیه۲-4
مالی صنايع دفاعی به دنبال تحلیل ارتباط  تأمینصکوک در  کارگیری بهاين تحقیق جهت بررسی مدل 

مالی صنايع دفاعی است. نمودار شماره  تأمینروش مناسب  کارگیری بهابزارهای مالی اسالمی )صکوک( و 
 دهد.های تحقیق را ارائه می( نمای کلی از مدل مفهومی مطالعه و فرضیه1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها آنهای  روابط متغیرها با توجه به مؤلفه (1نمودار شماره )

در تمام کشورها به ويژه کشورهای اسالمی اوراق  ها:مالی طرح تأمینانواع صکوک در  کارگیری بهسازوکار 
ها باشد مالی و تبديل به اوراق بهادار نمودن دارايی تأمینتواند ابزار مناسبی برای فرايند صکوک می
اهلل توان هر نوع فعالیت بازار را پوشش مالی داد )نجات(. با استفاده از انواع صکوک می12۸۱)موسويان، 

 (.120۱صديقی و علوی لنگرود، 

بکارگیری روش مناسب 
تأمین مالی صنايع 

 دفاعی

ابزارهای مالی 
 اسالمی)صکوک(

 صکوک غیرانتفاعی
 اوراق قرض الحسنه -
 اوراق وقفی -

 اوراق با بازدهی ثابت و معین
 اوراق مرابحه -
 اوراق اجاره -
 اوراق استصناع -
 اوراق سلف -
 اوراق منفعت -
 اوراق جعاله -

 اوراق با بازدهی انتظاری
 اوراق مشارکت -
 اوراق مضاربه -
 اوراق مزارعه -
 اوراق مساقات -

 اوراق مشتقه
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          در چهار گروه( انواع صکوک را AAOIF) 1میسازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسال
-نرخ با انتفاعی مالی ابزارهای( 2معین،  سود هاینرخ با انتفاعی مالی ابزارهای (2غیرانتفاعی،  صکوک( 1

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مشتقه معرفی نموده است.  مالی ابزار( ۲انتظاری،  سود های
ايران نیز برخی از اين ابزارهای مالی اسالمی نوين را مورد بررسی قرار داده و صحت جمهوری اسالمی 

شرعی اين ابزارها را تأيید نموده است. برخی از اين ابزارها مانند اوراق اجاره به مرحله انتشار نیز رسیده است 
 (.120۳ها و مقررات هستند )توحیدی، نامهو برخی ديگر در مرحله تدوين آيین

(، مزينی 291۸(، اوگینو )291۲مژيتیا و باس )، (2911د زين و همکاران )ممحوه بر اين، در تحقیقات عال
( و 1202(، نظرپور و همکاران )1201ارجمندی )بهزاد(، لشکری و 1201بیدگلی )اسالمی فر و(، رحیمی1209)

 گردد.مالی توصیه می تأمین راهبردصکوک، به عنوان يک نوعی به، (120۳شهنازی و میرزاخانی )
 های زير مطرح شده است:با توجه به موارد بیان شده، فرض

مالی  تأمینروش مناسب در  کارگیری بهفرضیه اصلی: بین استفاده از ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( و 
 صنايع دفاعی ارتباط معناداری وجود دارد.

 های فرعی:فرضیه

  مالی صنايع دفاعی رابطه  تأمینروش مناسب  کارگیری بهبین استفاده از صکوک غیرانتفاعی و
 معناداری وجود دارد.

  مالی صنايع دفاعی  تأمینروش مناسب  کارگیری بهبین استفاده از اوراق با بازدهی ثابت و معین و
 رابطه معناداری وجود دارد.

  مالی صنايع دفاعی  تأمینروش مناسب  کارگیری بهبین استفاده از اوراق با بازدهی انتظاری و
 رابطه معناداری وجود دارد.

  مالی صنايع دفاعی رابطه معناداری  تأمینروش مناسب  کارگیری به وبین استفاده از اوراق مشتقه
 وجود دارد.

 پژوهش شناسیروش .3
 -و از نوع توصیفی بندی برحسب روش توصیفیاز لحاظ طبقهتحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و 

هستند. تعداد  1201کارشناسان مربوطه در سال جامعه آماری مورد مطالعه در اين تحقیق، پیمايشی است. 
برای انجام اين پرسشنامه نهايت درنظر گرفته شد و جامعه آماری بدلیل غیرقابل شمارش و نامحدود بودن، بی

پرسشنامه توسط اين گروه تکمیل شده و نتايج  2۸۳ و تعدادگیری تصادفی ساده استفاده شد از روش نمونه
ای شامل دو ای و میدانی بوده و ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامهآوری اطالعات، کتابخانهشیوه جمع تحلیل شد.

 12مربوط به متغیرهای مورد نظر متشکل از  سؤاالتجمعیت شناختی و ديگری  سؤاالتيکی  بخش کلی 
مالی صنايع  تأمینروش مناسب  کارگیری بهبزارهای مالی اسالمی )صکوک( و است که ارتباط بین ا سؤال

                                                           
1 - Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution 
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استفاده شده است. « اعتبار محتوا»سنجد. برای تعیین روايی صوری و محتوايی پرسشنامه از دفاعی را می
نی همچنین، در اين پژوهش به منظور تعیین پايايی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان انسجام درو

( خالصه 1مذکور در جدول ) میزان پايايی با روش آلفای کرونباخ پرسشنامه کند.گیری میپرسشنامه را اندازه
 شده است.کارگرفته به شده است. اين مقادير گواه بر پايايی و قابل اعتماد بودن سؤاالت پرسشنامه

 ( آماره آلفای کرونباخ1جدول شماره )
 کرونباخآلفای  های پرسشنامه مؤلفه

 1۳2/9 صکوک غیر انتفاعی
 12۱/9 اوراق با بازدهی ثابت و معین

 109/9 اوراق با بازدهی انتظاری
 1۱۲/9 اوراق مشتقه

 ها دادهوتحلیل  یهتجز. یافته ها و 4
در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و همچنین با محاسبه ها، داده وتحلیل يهتجزدر 

منظور آزمون ها پرداخته شده است. در بخش استنباطی بهمرکزی و پراکندگی به توصیف دادههای  شاخص
گرفته شده است. ولی پیش فرض بهره  AMOSافزار کردن فرضیات از روش معادالت ساختاری توسط نرم

مال بودن برای آزمون نر 1اسمیرنوف-در اين پژوهش از آزمون کولموگروف هاست. اين روش نرمال بودن داده
 استفاده شده است. SPSSافزار توسط نرمها  داده

 های جمعیت شناختی نمونهآماری داده وتحلیل تجزیه. 4-۱
شده  پرداخته نمونه توصیف توصیفی در دو بخش زير به آمار از استفاده با اطالعات و هاداده گردآوری از بعد

 است.

 دهندگان پاسخهای جمعیت شناختی . بررسی ویژگی4-۱-۱
به  دهنده پاسخنفر  2۸۳آنان بررسی شد. از بین  یشناخت یتجمع، متغیرهای دهندگان پاسخمنظور آشنايی با به

که  انددرصد مرد بوده ۸1نفر معادل  212درصد زن و  10نفر معادل  12پرسشنامه از نظر وضعیت جنسیت، 
دهند. از نظر سن، بیشترين درصد پاسخگويان در یرسد بیشتر جامعه مورد نظر را مردان تشکیل منظر میبه

-يعنی اکثريت جامعه تجربه شغلی خوبی ازنظر جامعه؛ باشنددرصد می 2/۳2سال با  ۳9رده سنی باالی 

نفر و معادل  211شناختی قرار دارند. از نظر وضعیت تحصیالت، باالترين فراوانی در قطع تحصیلی دکتری با 
نفر  29۸ی اينکه اکثريت جامعه نمونه در سطح دکتری هستند. از نظر سابقه، يعن؛ درصد مشاهده شد ۲/۳۱

اند. شايد اين به دلیل الزمه داشتن تجربه سال بوده 29درصد با بیشترين فراوانی در بازه باالی  9/۳۲معادل 
 زياد در اين حرفه است.

                                                           
1 . Kolmogorov-Smirnov 
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 های مرکزی، پراکندگی. بررسی شاخص4-۱-۲
 يندر اشوند. های پراکندگی تقسیم میهای مرکزی و شاخصشاخص دو گروهها به های توصیف دادهشاخص

های های مرکزی )میانگین(، شاخصشاخص ترين مهم بر اساسبخش چگونگی توزيع متغیرهای پژوهش 
های مرکزی و پراکندگی بنابراين، با توجه به شاخص؛ پراکندگی )انحراف معیار( مورد بررسی قرار گرفته است

در سطح عالی و متوسط مورد توجه بوده  دهندگان پاسخمیزان متغیرهای تحقیق در بین  کهفت توان گمی
 دهنده مؤثر بردن هر يک از عوامل شناسايی شده در نمونه مورد بررسی است.است و اين نشان

 ها و ارائه استنباطی تحقیقسایر داده وتحلیل تجزیه. 4-۲
اسمیرنف  -از آزمون معتبر کلموگروف منظور ینهمهاست. برای پیش فرض آزمون فرضیات نرمال بودن داده

( بوده 9۳/9از سطح آزمون ) تر بزرگداری برای کلیة متغیرها ( سطح معنی2استفاده شده و با توجه به جدول )
 باشد.ها نرمال میو توزيع داده

 اسمیرنوف متغیرهای پژوهش -آزمون کلموگروف (2) شماره جدول

 شاخص
توزيع نرمالپارامتر   

 نتیجه آماره آزمون
 انحراف معیار میانگین

 نرمال است 31۱1/9 029/9 1۳/۲ صکوک غیر انتفاعی

 نرمال است 3۱9۲/9 911/1 ۳2/2 اوراق با بازدهی ثابت و معین

 نرمال است 31۲1/9 092/9 2۸/2 اوراق با بازدهی انتظاری

 نرمال است 39۳0/9 ۲2۸/1 11/2 اوراق مشتقه

 پارامتريک آماری های آزموناز  پژوهش فرضیات بررسی جهت ها،بودن توزيع داده بنابراين با توجه به نرمال

اما قبل از آن، ؛ ها استفاده کردتوان از روش معادالت ساختاری جهت تحلیل آزمون. لذا، میاستفاده خواهد شد
های برازش حاصل از توسط شاخص کار يناکه  ها با مدل پیشنهادی اطمینان حاصل گرددبايد از برازش داده

های تناسب مدل در ناحیه مجاز ( مقدار شاخص2پذيرد. با توجه به جدول )آزمون مدل ساختاری صورت می
 باشد.می تأيیدشود که روايی مدل مورد بنابراين چنین نتیجه می؛ قرار گرفته است

 تعريف شدههای برازش مدل مفهومی باز ( شاخص2) جدول شماره

 مقدار بدست آمده حد مجاز نام شاخص

 کای دو بر درجه آزادی 
  

  
 1۲/2 2کمتر از  

GFI
 0۳/9 1/9 تا ۳/9بین  )نیکويی برازش( 1

RMSEA
 9۳/9 9۸/9کمتر از  )ريشه میانگین مربعات خطای برآورد( 2

CFI
 1 0/9باالتر از  تعديل يافته( –ای )شاخص برازش مقايسه 2

                                                           
1 - Goodness of Fit Index (GFI) 
2 - Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
3 - Comparative Fit Index (CFI) 



 71                                                                                   7931 زمستان، دهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال سوم 

زا، روابط خطی بین زا و برونای بودن متغیرهای درونهای فاصلهبرازش مدل مفهومی مفروضه تحلیلدر 
مدل مفهومی، تحلیل ساختاری صورت گرفته  بر اساسها رعايت شده و سپس ماندهمتغیرها و استقالل باقی

 است.
( ضريب مسیر بین متغیرهای مدل بر روی هر مسیر که متناظر با 2نمودار ) تخمین استاندارد مدل در در

که در مدل  -1و  1فرضیات پژوهش است، قابل مشاهده است. اين ضريب مسیر استاندارد عددی است بین 
-ها و مؤلفهنشان از وجود رابطه مثبت بین متغیرهای تحقیق دارد. در میان شاخص ها آنفوق عالمت مثبت 

 دو عاملمالی متناسب با اقتصاد مقاومتی هستند،  تأمینکننده عامل مکنون کارآمدی روش تبیین هايی که
مالی  تأمینروش مناسب  کارگیری بهنقش مؤثرتری اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق با بازدهی ثابت و معین، 

 صنايع دفاعی دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل با ضرايب استاندارد –( تخمین مدل ساختاری پژوهش 2) نمودار شماره

 ( گزارش شده است.۲ساختاری پژوهش در جدول )نتايج حاصل از ارزيابی مدل 

 

 

 

e1 e2 e3 e4 

صکوک غیر 

 انتفاعی

با بازدهی  اوراق

 ثابت و معین

اوراق با بازدهی 

 انتظاری
 اوراق مشتقه

تأمین مالی صنايع 

 دفاعی

10 ۱1 ۱۱ ۲9 

۲9 
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 شاخص نتايج حاصل از ارزيابی برازش مدل ساختاری پژوهش (۲) شماره جدول

 هافرضیه
برآورد 
 استاندارد

برآورد 
 غیراستاندارد

انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

P نتیجه 

مالی  تأمین
 صنايع دفاعی

<--- 
صکوک 
 غیرانتفاعی

 تأيید ***   1 ۲۲/9

مالی  تأمین
 صنايع دفاعی

<--- 
اوراق با بازدهی 

 ثابت و معین
 تأيید *** 02/2 22/9 02/1 1۸/9

مالی  تأمین
 صنايع دفاعی

<--- 
اوراق با بازدهی 

 انتظاری
 تأيید *** 9۳/1 2۳/9 10/1 ۸1/9

مالی  تأمین
 صنايع دفاعی

 تأيید *** ۸۸/۱ 22/9 10/2 ۱2/9 اوراق مشتقه --->

هستند که اين يعنی تمام ضرايب مسیر در  0۱/1از عدد  تر بزرگهای تی (؛ تمام آماره۲)مطابق با جدول 
 که:اند، يعنی اينقرار گرفته تأيیدتوان گفت فرضیات تحقیق مورد درصد معنادارند. لذا می 0۳سطح اطمینان 

  تأثیرگذاریاست و میزان  تأيیدمالی صنايع دفاعی از صکوک غیرانتفاعی مورد  تأمینرابطه بین 
مالی صنايع دفاعی از اين طريق در  تأمین یبار عاملکه با توجه به باشد می ۲۲/9مستقیم آن برابر 
 فرضیه فرعی اول( تأيید) باشد.اولويت چهارم می

  تأثیرگذاریاست و میزان  تأيیدمالی صنايع از اوراق با بازدهی ثابت و معین مورد  تأمینرابطه بین 
مالی صنايع دفاعی از اين طريق در  تأمین یبار عاملکه با توجه به باشد می 1۸/9مستقیم آن برابر 

 فرضیه فرعی دوم( تأيید) باشد.اولويت دوم می

  است و میزان  تأيیدمالی صنايع دفاعی از اوراق با بازدهی انتظاری مورد  تأمینرابطه بین
مالی صنايع دفاعی از  تأمین یبار عاملکه با توجه به باشد می ۸1/9مستقیم آن برابر  تأثیرگذاری

 فرضیه فرعی سوم( تأيید)باشد. اين طريق در اولويت اول می

  مستقیم  تأثیرگذاریاست و میزان  تأيیدمالی صنايع دفاعی از اوراق مشتقه مورد  تأمینرابطه بین
طريق در اولويت مالی صنايع دفاعی از اين  تأمین یبار عاملکه با توجه به باشد می ۱2/9آن برابر 
 فرضیه فرعی چهارم( تأيید) باشد.سوم می

 داری به دست رابطه بین تأمین مالی صنايع دفاعی از صکوک مورد تأيید است. چون سطح معنی
 9۳/9باشد که از می 90999آمده از برازش مدل ساختاری برای کلیه ابزارهای مالی اسالمی برابر 

بین استفاده از صکوک و  0۳/9يا سطح اطمینان  9۳/9بنابراين در سطح خطای ؛ تر است کوچک
 ی وجود دارد. )تأيید فرضیه اصلی(معنادارتأمین مالی صنايع دفاعی رابطه 
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 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5

مالی صنايع دفاعی اشاره  تأمینروش مناسب در  کارگیری بهنتايج پژوهش به اهمیت صکوک در ارتباط با 
های استفاده کرده و روش ها آنتوان از که با توجه کردن و آگاهی از انواع صکوک می دهد یمدارد و نشان 

میزان  کهتوان نتیجه گرفت د ضرايب استاندارد مدل میروبرآ بر اساسمالی را بهبود بخشید. همچنین  تأمین
به عبارتی مدل مناسب )مالی صنايع دفاعی  تأمینسب در روش منا کارگیری بهارتباط انواع صکوک و 

 مالی صنايع دفاعی( از ديدگاه پاسخگويان به ترتیب اولويت عبارتند از: تأمینصکوک در  کارگیری به
 .(۸1/9اوراق با بازدهی انتظاری ) .1
 .(1۸/9اوراق با بازدهی ثابت و معین ) .2

 .(۱2/9اوراق مشتقه ) .2

 .(۲۲/9صکوک غیرانتفاعی ) .۲

مالی صنايع  تأمینروش مناسب در  کارگیری بهبنابراين، مسئوالن بايد به نقش ابزارهای صکوک بر میزان 
 افزايش آن بکوشند. در جهتدفاعی )به ترتیب اولويت( توجه کرده و 

؛ 291۸؛ اوگینو، 291۲ آمده از اين تحقیق با اکثر تحقیقات پیشین )مژيتیا و باس،به طور کلی نتايج به دست
؛ 1202؛ نظرپور و همکاران؛ 1209؛ مزينی، 1202؛ حسینی و همکاران، 1201لشکری و بهزاد ارجمندی، 

( که معتقد است 291۳اما با نتايج تحقیق )عباس، ؛ ( به نوعی همخوانی دارد120۳شهنازی و میرزاخانی، 
و تاکنون  است ها آنعارف تقلید از همتايان مت صرفاًادراک کلی در بازار اين است که ابزار مالی اسالمی، 

؛ باشداقتصادی ناشی از اجرای قوانین شريعت در صنعت مالی را ناکام گذاشته است، همسو نمی یراتتأث
مالی صنايع دفاعی  تأمیناستفاده از ابزارهای مالی اسالمی )صکوک(، در  توان نتیجه گرفت که؛بنابراين می

 بخشد.روش مناسبی است و آن را بهبود می

 شود:توجه به نتايج تحلیل، پیشنهادهای کاربردی ذيل ارائه میبا 

 شود مسئوالن به نقش ابزارهای مالی اسالمی با توجه به تأيید فرضیه اصلی، توصیه می
کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی )به ترتیب اولويت(  )صکوک( بر میزان به

توان میستفاده از ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( توجه کنند. چرا که با پرداختن به بهبود ا
بر میزان کارآمدی روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی تأثیر گذاشت، بنابراين بهتر 

 ريزی به اين ابزارها توجه داشته باشد.جهت برنامه اندرکاران دستاست 

 سه توان ديد که مقدار ضريب مسیر در مدل با ضرايب استاندارد میطور با توجه به  ینهم
ابزار مالی اسالمی تحت عنوان: اوراق با بازدهی انتظاری، اوراق با بازدهی ثابت و معین و 

کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی  به بیشترين ارتباط را با اوراق مشتقه
اين ريزی خود جهت استفاده از شود که مسئوالن در برنامهدارند. بنابراين پیشنهاد می

 ابزارهای مالی اسالمی به اولويت مورد نظر، توجه بیشتری کنند.
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 توان نتیجه گرفت که هرچه افراد سن، تحصیالت و شناختی، میطور در بحث جمعیت ینهم
کارگیری روش  تجربه بیشتری داشته باشند، ارتباط ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( و به

کنند. بنابراين جهت موفقیت استفاده از تر تأيید میرا بیش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی
 های مسئوالن توجه خاص شود.ابزارهای مالی اسالمی )صکوک(، بايد به اين ويژگی

 هر بخش ديگری )گیری از طريق مراکز سنجش و اندازه سازمان کهشود در انتها پیشنهاد می
کارگیری  ای میزان بهدوره صورت بهای را دارد( رسمی و غیررسمی چنین وظیفه طور بهکه 

روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی و ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( مورد استفاده 
شناخت  بر اساستوانند  یماين، مسئوالن بنابرگیری قرار دهد. را مورد سنجش و اندازه

 کنند.ل نبارا دصالحی مناسب ی اهامگاه، حاصلشد

 توان پیشنهاد داد که؛تی میهای آهمچنین، در پژوهش

  تأمین های کلی گذاران و مسئوالن اجرايی سیاستاز ديدگاه سیاسترابطه به بررسی اين
تا آشکار شود چه تفاوتی بین نظرات اين دو جامعه  در ايران پرداختمالی صنايع دفاعی 

 موضوع وجود دارد.آماری نسبت به

 گذاران و تکرار اين روش از منظر سرمايه تحقیقگیری از چارچوب معرفی شده در اين بهره
)تأمین مالی کنندگان( و مقايسه نتايج آن با جامعه آماری اين تحقیق، يا تکرار اين پژوهش 

 شود.و قیاس نتايج حاصل با نتايج اين پژوهش توصیه می ی آتیها سالدر 

که بدون اينکه اعتبار درونی  های پژوهش در برگیرنده موضوعات و مواردی استدانیم که محدوديتمی
ها در پژوهش پذيری نتايج اثرگذار باشد. اين محدوديتپژوهش را با خطرات جدی مواجه سازد بر تعمیم

 حاضر عبارت بودند از:

 انگیزگی افراد در هنگام پاسخ دادن به سؤاالت و تکمیل پرسشنامه.مشغله کاری و بی -

پیمايشی مقطعی انجام گرفته، بنابراين نتايج بدست  رتصو بهها با توجه به اينکه گردآوری داده -
آمده با توجه به محدوده زمانی تحقیق و زمان اجرای آن قابل تعمیم است و احتمال دارد در فاصله 

 مدت و بلندمدت نتايج تحقیق تغییر يابد.زمانی کوتاه

دهند. بنابراين نتايج می با توجه به اينکه نمونه آماری تحقیق را کارشناسان در شهر تهران، تشکیل -
ی ديگر تحقیق به اين جامعه آماری قابل تعمیم است و احتمال دارد نتايج تحقیق در جامعه

 متفاوت باشد.



 17                                                                                   7931 زمستان، دهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال سوم 

 و مأخذ منابع
 منابع فارسی

 ستانده، رساله  -(. تحلیل نقش صنايع دفاع ايران در اقتصاد ملی به روش داده1209) اسدی، علی
 .109 دکتری، دانشگاه عالمه طباطبايی، دانشکده اقتصاد، صفحه

 ( 120۳توحیدی، محمد.)  ،بررسی و تبیین کاربرد انواع صکوک جهت توسعه زيارتی شهر مقدس قم
 .121-1۳۲، صص 120۳اسالمی، شماره چهاردهم، بهار ترويجی اقتصاد و بانکداری  -فصلنامه علمی

 نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در  .(1202) معصومه کاشف، حسینی، سیدعلی؛ حکمت، هانیه و
 .1-29مالی شرکتها، پژوهش حسابداری، سال دوم، شماره هشتم، صص  تأمین

 مدلی نوين با استفاده از ابزار  .(1201) ايمان؛ سعید اسالمی بیدگلی، سعیدفر، سید محمد رحیمی
(، مجموعه مقاالت پنجمین SMEهای اندازه متوسط )مالی شرکتها و پروژه تأمینصکوک به منظور 

 .291-22۲کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ايران، صص 

 ( در 120۳سلمانپور زنوز، علی و همکاران )(. نقد و بررسی ابزارهای مالی کاربردپذير )صکوک
، فروردين و ارديبهشت 2 و 1های داری و مالیه اسالمی، مجله اقتصادی، سال شانزدهم، شمارهبانک

 .12-09ماه، صص 

 مالی آموزش عالی با استفاده از اوراق وقفی:  تأمین(. 120۳) اله و میرزاخانی، معصومهشهنازی، روح
کنگره ملی آموزش  مالی آموزش عالی رايگان در اقتصاد اسالمی. تأمینراهکاری خصوصی برای 

 .1 ، شماره1عالی، جلد 

 انديشی علمی های هممالی بخش دفاع، مجموعه نشست تأمینکارهای راه (.120۱) علیشیری، بهروز
 .1۲۳-1۳0اقتصاد دفاع، انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، صص 

 مالی: مفاهیم، ابزارها و تجارب، موسسه علمی و  تأمین(. 1209) فیروز زارع، علی و برجی، معصومه
 .1۱9 فرهنگی نص، صفحه

  مالی در سیستم اسالمی با  تأمینهای بررسی روش (.1201رجمندی، مريم )بهزادالشکری، محمد و
 .22-1۱، صص 1 بر صکوک، نشريه اقتصاد و بانکداری اسالمی. شماره تأکید

 اندازی بر ابزار نوين مالی و وضعیت آن (، چشم120۳د. )اشرفی، جوا محمدی، مهدی؛ نوجوان، مهناز و
 .2۲-2۸، صص 120۳ارديبهشت  ۸2در ايران، حسابرس، شماره 

 ( 1209مزينی، امیرحسین.) بر کاربرد ابزارهای  تأکیدمالی در اقتصاد ايران با  تأمینهای ارزيابی روش
 .2۱شماره  مالی اسالمی در بخش معدن و صنايع معدنی، مجله راهبرد توسعه،

 ( 12۸۱موسويان، سیدعباس .) صکوک مزارعه و مساقات، ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش
 .11-0۳، صص 2۱ 0 شماره1 0 دوره12۸۱کشاورزی ايران، نشريه اقتصاد اسالمی، تابستان 

 مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع در  تأمین(. 1202) موسويان، سیدعباس و حدادی، جواد
 .10-119، صص ۳9صنعت نفت. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، سال سیزدهم، شماره 
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 مالی اسالمی و مسايل فراروی  تأمین(. 120۱)  صديقی، محمد و علوی لنگرود، سیدحسیناهللنجات
 Harvard University Forum on خذ:های اقتصادی اسالمی(، مأها و تعهدات نظامآن )ويژگی

Islamic Finance/ Islamic Finance Challenges and Global Opportunity 

/Cambridge,Mass 
 ،مالی  تأمین(. ارائه الگوی مطلوب 1202) نژاد، ناهیدمحمدنقی؛ فاضلیان، سیدمحسن و مؤمنی نظرپور

های آن با استفاده از روش تحلیل سکبندی ريصنعت نفت ايران بر پايه صکوک استصناع و رتبه
بهار و تابستان، صص اسالمی، سال سوم، شماره دوم،  -الیسلسله مراتبی، دوفصلنامه تحقیقات م

0۱-۱۳ . 
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