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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل بهکارگیری صکوک در تأمین مالی صنايع دفاعی از طريق تبیین رابطه
ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) و بهکارگیری روش مناسب تأمین مالی صنايع دفاعی از ديدگاه کارشناسان
در ايران است .روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمايشی است .جامعه آماری مورد مطالعه در اين پژوهش،
کارشناسان در اين زمینه در سال  1201هستند .برای انجام اين پرسشنامه از روش نمونهگیری تصادفی ساده
استفاده شد .بر اساس حجم نمونه تعداد  2۸۳پرسشنامه تکمیل شده و تحلیل شد .پايايی پرسشنامه نیز از
ضريب آلفای کرونباخ باالتر از  9/1حاصل گرديد .از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن
دادهها و به منظور آزمون کردن فرضیات از معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأيیدی در نرمافزارهای
 SPSSو  AMOSاستفاده شده است .نتايج نشان داد که با اطمینان  0۳درصد بین ابزارهای مالی اسالمی
(صکوک غیرانتفاعی ،اوراق با بازدهی ثابت و معین ،اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و بهکارگیری
روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی رابطه معناداری وجود دارد .نتايج پژوهش به اهمیت ابزارهای مالی
اسالمی (صکوک) در ارتباط با بهکارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی اشاره دارد و نشان می-
دهد که با توجه کردن و آگاهی از ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) میتوان از آنها استفاده کرده و مدل
تأمین مالی را بهبود بخشید.
واژگان کلیدی :صکوک ،تأمین مالی ،صنايع دفاعی.

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران ()abolhasani@pnu.ac.ir

 .2دانشجوی دکتری فلسفه معاصر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات .نويسنده مسئول.
()mojtaba63n@yahoo.com
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 .۱مقدمه
توان دفاعی هر کشور و قدرت واکنش به انواع تهديدات داخلی و خارجی از ملزومات توسعه اقتصادی برای
کشورهاست (پردهان .)2919 ،1از اين رو ،هر چه توانمندی صنايع دفاعی بیشتر باشد امکان کارآمدی اين
صنعت در مقابله با دشمن در حوزههای مختلف بیشتر میگردد.
در اين راستا ،افزايش سرمايهگذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوههايی که جوامع مختلف
برای تأمین مالی پروژههای سرمايهگذاری ابداع يا انتخاب میکنند نقش مهمی در تسهیل سرمايهگذاری و در
نتیجه تسريع توسعه اقتصادی آن جوامع ايفا میکند .اقتصاددانان مسلمان اثبات کردهاند که شیوه تأمین مالی
مبتنیبر مشارکت در سود و زيان ( 2)PLSدر مقايسه با شیوه اعطای وام در مقابل دريافت بازده ثابت
( 2)FRSاز نقطه نظر کاهش هزينههای تولید ،افزايش ثروت ريسکپذيری جامعه ،کنترل ادوار تجاری و
پیشگیری ورشکستگی بانکها از کارايی باالتری برخوردار است (سلمانپور زنوز و همکاران.)120۳ ،
يکی از رويکردهای تأمین مالی فعالیتهای صنايع دفاعی ،استفاده از ابزارهای مالی اسالمی صکوک میباشد.
صکوک ،ابزار مالی اسالمی و جايگزين اوراق قرضه است و دارنده آن حق مشاعی از دارايیها (اعم از مالی و
فیزيکی) يا اموال معینی که اين اوراق در برابر آنها منتشر شده در اختیار دارد .يا حکايت از دين مشخصی بر
ذمه انتشاردهنده آن دارد ،دينی که از يک فعالیت واقعی نشئت گرفته است .صکوک نقش بزرگی در رشد و
توسعه بازار سرمايه اسالمی و همچنین سهم بهسزايی در رسیدن به اهداف وااليی که شريعت مقدس اسالمی
در نظر گرفته ايفا خواهد کرد؛ زيرا عالوه بر اينکه از قابلیت باالی عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است،
بهترين شکل تأمین سرمايه پروژههای اقتصادی بزرگ مثل پروژههای صنعت دفاع است که خارج از توان
مالی يک فرد يا شرکت خصوصی میباشد (نظرپور و همکاران.)1202 ،
در مجموع با توجه به اهمیت موضوع تأمین مالی در صنعت دفاع ،اين تحقیق در راستای نزديک شدن به
خواستههای برنامه توسعه با اهداف بهرهگیری از قابلیتهای منحصر به فرد ابزارهای تأمین مالی اسالمی از
جمله نداشتن محدوديتهای شرعی ،ايجاد قابلیت جذب منابع مالی از کشورهای اسالمی ،ايجاد فرصت
سرمايهگذاری برای سرمايههای خرد مردم و تسهیل در اجرايی شدن سیاستهای توسعه تدوين گرديد.
لذا ،هدف از انجام اين پژوهش بررسی مدل مناسب بهکارگیری ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) در تأمین
مالی صنايع دفاعی است .بدين منظور اين سؤال اصلی مورد ارزيابی قرار میگیرد :آيا ابزارهای مالی اسالمی
(صکوک) در تأمین مالی صنايع دفاعی مناسب هستند؟
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 .۲مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .۱-۲مفهوم تأمین مالی
تأمین مالی به فرآيند تمرکز منابع مالی سرمايه به صورت میان مدت و بلندمدت اطالق میگردد .تأمین مالی
به نهادها اجازه میدهد به جای در دست داشتن پول نقد ،از اعتبار ،برای خريد کاال ،سرمايهگذاری در پروژه يا
ديگر مبادالت اقتصادی خود استفاده نمايند (فیروز زارع و برجی .)1209 ،موضوع تأمین مالی نهتنها در سطوح
ملی و برای مسئولین کشور که در سطوح سازمانی و برای مديران راهبردی نیز مهم است .در تأمین مالی
لوازمی وجود دارد که نام آنها را ساختارهای کالن حاکم بر تأمین مالی و يا ساختارهای تأمین مالی در هر
کشور میگذاريم .يکی از ويژگیهايی که میتوان به وسیله آن به میزان پیچیدگی هر کشور پی برد،
ساختارهای تأمین مالی آن کشور است (علیشیری.)120۱ ،
 .۲-۲تأمین مالی بخش دفاعی
صنايع دفاعی ج.ا.ايران به عنوان يکی از بنگاههای بزرگ تولیدی و فناورمحور کشور افزون بر وظیفه ذاتی
خود در تأمین امنیت ملی ،تأثیر بسزايی نیز در توسعه اقتصادی و فناوری کشور دارد .همچنین ،سازمانهای
دفاعی برخالف گذشته به عنوان نهادی مجزا مطرح نبوده و در دل نظام کالن سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی جامعه معنا و مفهوم پیدا میکنند؛ بنابراين سازمانهای دفاعی با تناقض اساسی مواجه هستند؛ از
سويی اجبار به محدودسازی ظرفیت و منابع دارند و از سوی ديگر با طیف وسیعی از تهديدها و آسیبپذيری-
های نوين در محیط راهبردی خود مواجه هستند؛ بنابراين بايد دارای قابلیتها و توانمندیهای متنوع،
منعطف و سريع با بهترين کارکرد باشند .بر اين اساس موضوع اصلی چگونگی تأمین مالی صنايع دفاعی
مطرح میگردد (محمدی و ديگران .)120۳ ،تجهیزات دفاعی در ردهبندی کاالهای عمومی و يا کاالهای ملی
قرار میگیرند؛ چرا که کاالهايی غیررقابتی بوده و کششپذيری آن بسیار کم میباشد .بر پايه سازوکارهای
موجود ،بخش دفاعی نمیتواند از شیوههای تأمین مالی کالسیک خود که عمدتاً مبتنیبر تأمین مالی متکی به
دولت است جدا شود و ابزارهای متنوعتر تجهیز منابع مالی را تجربه کند .برای برون رفت از چنین وضعیتی
بايد اصول و ترتیبات حاکم بر اين بخش و ابزارهای جلب منابع آن را دوباره بازسازی کرد (علیشیری.)120۱ ،
ابزار صکوک جهت تأمین مالی برای سرمايهگذاران پايبند به اصول اقتصادی اسالمی ،اوراق بهادار صکوک
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
ربا میشود (محمدی و همکاران .)120۳ ،بهطور کلی ،صکوک ابزار نوينی است که در کشورهای اسالمی به
جای اوراق قرضه به کار گرفته میشود .در حالت کلی میتوان صکوک را اوراق بهادار مبتنیبر دارايی ،با
درآمد ثابت يا متغیر ،قابل معامله در بازار ثانويه و مبتنیبر اصول شريعت دانست (علیعصار .)1202 ،به دلیل
اين که اوراق رتبهبندی میشوند ،در بازارهای بینالمللی قابل معامله هستند و به سادگی در بورسهای بین-
المللی و بازار ثانويه کشورها قابل دادوستد خواهند بود .اين امر ،اعتبار و کیفیت اينگونه اوراق را باال میبرد.
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اين روش شايد يکی از کاملترين و جامعترين روشهای تأمین مالی به حساب آيد که زمینه آن هنوز به
صورت کامل مهیا نیست .تنوع و انعطافپذيری نیز از ويژگیهای بارز آن است (مزينی.)1209 ،
 .3-۲پیشینه پژوهش
طبق تحقیقات به عمل آمده ،تاکنون نظريه يا تجربه مدون و مکتوب و يا پیشینه نظری و يا عملی دربارة
بهکارگیری صکوک در تأمین مالی صنايع دفاعی وجود ندارد .با اين حال ،برخی مطالعات انجام شده در حد
روشن شدن تعاريف و ابعاد مزبور میباشد .به طور مثال در داخل کشور؛ مزينی ( )1209انتشار اوراق صکوک
به عنوان يک ابزار تأمین مالی اسالمی به عنوان يک راهبرد تأمین مالی بلندمدت را توصیه میکند .به گفته
اسدی ( )1209بخش صنايع دفاعی ايران بخش کوچکی در اقتصاد ملی است .همچنین رحیمیفر و اسالمی
بیدگلی ( ،)1201نشان دادند که شرکتهای نیازمند تأمین مالی ،با استفاده از ساختار صکوک ،میتوانند نیاز
مالی خود را از بازار سرمايه تأمین نمايند .لشکری و ارجمندی ( )1201نیز در مقالهای بیان کردند که صکوک
می تواند ابزاری مناسب جهت مديريت ريسک و کنترل نقدينگی باشد .نتیجه تحقیق موسويان و حدادی
( )1202نیز دربرگیرنده مدلی از تأمین مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع است .همینطور حسینی و
همکاران ( )1202نشان دادند که در طراحی روش تأمین مالی از طريق انتشار صکوک ،در کشور تأمین مالی
از طريق اوراق اجاره و مشارکت بسیار رواج يافته است .نظرپور و همکاران ( )1202در تحقیقی به اين نتیجه
رسیدند که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت میتوانند در سبد تأمین مالی
صنعت نفت قرار گیرند .شهنازی و میرزاخانی ( )120۳نیز ،بیان میکنند که برای تأمین مالی خصوصی کاالی
1
عمومی از جمله آموزش عالی رايگان از وقف استفاده شده است .در خارج از کشور؛ محمد زين و همکاران
( )2911معتقد است که صکوک دارای مزايای خاص خود و ارزش افزوده است .مژيتیا و باس )291۲( 2نیز در
مقالهای بیان میکند که صکوک برای توسعه زيرساختهای مالی هند رضايتبخش خواهد بود .همچنین به
گفته عباس )291۳( 2فرآيند توسعه محصول میتواند منجر به ايجاد نسل جديدی از ابزارهای مالی اسالمی
شود .اوگینو )291۸( ۲هم در مقالهای نشان میدهد که در آينده از شرکتهای ژاپنی انتظار میرود که استفاده
فعالتری از صکوک داشته باشند.
جمعبندی پیشینه نشان میدهد که با توجه تحقیقات انجام شده در زمینه روشهای تأمین مالی يکی از
روشهای مطرح شده در مهر و مومهای اخیر ،طراحی روش تأمین مالی از طريق انتشار صکوک میباشد و
انتشار اوراق صکوک به عنوان يک ابزار تأمین مالی اسالمی به عنوان يک راهبرد تأمین مالی بلندمدت شديداً
جلب توجه نموده و توصیه میگردد.

1

. Mohd Zin et al.
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 .4-۲توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی
اين تحقیق جهت بررسی مدل بهکارگیری صکوک در تأمین مالی صنايع دفاعی به دنبال تحلیل ارتباط
ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) و بهکارگیری روش مناسب تأمین مالی صنايع دفاعی است .نمودار شماره
( )1نمای کلی از مدل مفهومی مطالعه و فرضیههای تحقیق را ارائه میدهد.
صکوک غیرانتفاعی
 اوراق قرض الحسنه -اوراق وقفی

بکارگیری روش مناسب
تأمین مالی صنايع
دفاعی

ابزارهای مالی
اسالمی(صکوک)

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

نمودار شماره ( )1روابط متغیرها با توجه به مؤلفههای آنها

سازوکار بهکارگیری انواع صکوک در تأمین مالی طرحها :در تمام کشورها به ويژه کشورهای اسالمی اوراق
صکوک میتواند ابزار مناسبی برای فرايند تأمین مالی و تبديل به اوراق بهادار نمودن دارايیها باشد
(موسويان .)12۸۱ ،با استفاده از انواع صکوک میتوان هر نوع فعالیت بازار را پوشش مالی داد (نجاتاهلل
صديقی و علوی لنگرود.)120۱ ،
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سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی )AAOIF( 1انواع صکوک را در چهار گروه
 )1صکوک غیرانتفاعی )2 ،ابزارهای مالی انتفاعی با نرخهای سود معین )2 ،ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ-
های سود انتظاری )۲ ،ابزار مالی مشتقه معرفی نموده است .کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
جمهوری اسالمی ايران نیز برخی از اين ابزارهای مالی اسالمی نوين را مورد بررسی قرار داده و صحت
شرعی اين ابزارها را تأيید نموده است .برخی از اين ابزارها مانند اوراق اجاره به مرحله انتشار نیز رسیده است
و برخی ديگر در مرحله تدوين آيیننامهها و مقررات هستند (توحیدی.)120۳ ،
عالوه بر اين ،در تحقیقات محمد زين و همکاران ( ،)2911مژيتیا و باس ( ،)291۲اوگینو ( ،)291۸مزينی
( ،)1209رحیمیفر و اسالمیبیدگلی ( ،)1201لشکری و بهزادارجمندی ( ،)1201نظرپور و همکاران ( )1202و
شهنازی و میرزاخانی ( ،)120۳بهنوعی صکوک ،به عنوان يک راهبرد تأمین مالی توصیه میگردد.
با توجه به موارد بیان شده ،فرضهای زير مطرح شده است:
فرضیه اصلی :بین استفاده از ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) و بهکارگیری روش مناسب در تأمین مالی
صنايع دفاعی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
 بین استفاده از صکوک غیرانتفاعی و بهکارگیری روش مناسب تأمین مالی صنايع دفاعی رابطه
معناداری وجود دارد.
 بین استفاده از اوراق با بازدهی ثابت و معین و بهکارگیری روش مناسب تأمین مالی صنايع دفاعی
رابطه معناداری وجود دارد.
 بین استفاده از اوراق با بازدهی انتظاری و بهکارگیری روش مناسب تأمین مالی صنايع دفاعی
رابطه معناداری وجود دارد.
 بین استفاده از اوراق مشتقه و بهکارگیری روش مناسب تأمین مالی صنايع دفاعی رابطه معناداری
وجود دارد.

 .3روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ طبقهبندی برحسب روش توصیفی و از نوع توصیفی-
پیمايشی است .جامعه آماری مورد مطالعه در اين تحقیق ،کارشناسان مربوطه در سال  1201هستند .تعداد
جامعه آماری بدلیل غیرقابل شمارش و نامحدود بودن ،بینهايت درنظر گرفته شد و برای انجام اين پرسشنامه
از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد  2۸۳پرسشنامه توسط اين گروه تکمیل شده و نتايج
تحلیل شد .شیوه جمعآوری اطالعات ،کتابخانهای و میدانی بوده و ابزار اصلی تحقیق ،پرسشنامهای شامل دو
بخش کلی يکی سؤاالت جمعیت شناختی و ديگری سؤاالت مربوط به متغیرهای مورد نظر متشکل از 12
سؤال است که ارتباط بین ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) و بهکارگیری روش مناسب تأمین مالی صنايع
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution
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دفاعی را میسنجد .برای تعیین روايی صوری و محتوايی پرسشنامه از «اعتبار محتوا» استفاده شده است.
همچنین ،در اين پژوهش به منظور تعیین پايايی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان انسجام درونی
پرسشنامه را اندازهگیری میکند .میزان پايايی با روش آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور در جدول ( )1خالصه
شده است .اين مقادير گواه بر پايايی و قابل اعتماد بودن سؤاالت پرسشنامه بهکارگرفته شده است.
جدول شماره ( )1آماره آلفای کرونباخ
مؤلفههای پرسشنامه
صکوک غیر انتفاعی
اوراق با بازدهی ثابت و معین
اوراق با بازدهی انتظاری
اوراق مشتقه

آلفای کرونباخ
9/1۳2
9/12۱
9/109
9/1۱۲

 .4یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها
در تجزيهوتحلیل دادهها ،در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و همچنین با محاسبه
شاخصهای مرکزی و پراکندگی به توصیف دادهها پرداخته شده است .در بخش استنباطی بهمنظور آزمون
کردن فرضیات از روش معادالت ساختاری توسط نرمافزار  AMOSبهره گرفته شده است .ولی پیش فرض
اين روش نرمال بودن دادههاست .در اين پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 1برای آزمون نرمال بودن
دادهها توسط نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
 .۱-4تجزیهوتحلیل آماری دادههای جمعیت شناختی نمونه
بعد از گردآوری دادهها و اطالعات با استفاده از آمار توصیفی در دو بخش زير به توصیف نمونه پرداخته شده
است.
 .۱-۱-4بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان
بهمنظور آشنايی با پاسخدهندگان ،متغیرهای جمعیت شناختی آنان بررسی شد .از بین  2۸۳نفر پاسخدهنده به
پرسشنامه از نظر وضعیت جنسیت 12 ،نفر معادل  10درصد زن و  212نفر معادل  ۸1درصد مرد بودهاند که
بهنظر میرسد بیشتر جامعه مورد نظر را مردان تشکیل میدهند .از نظر سن ،بیشترين درصد پاسخگويان در
رده سنی باالی  ۳9سال با  ۳2/2درصد میباشند؛ يعنی اکثريت جامعه تجربه شغلی خوبی ازنظر جامعه-
شناختی قرار دارند .از نظر وضعیت تحصیالت ،باالترين فراوانی در قطع تحصیلی دکتری با  211نفر و معادل
 ۳۱/۲درصد مشاهده شد؛ يعنی اينکه اکثريت جامعه نمونه در سطح دکتری هستند .از نظر سابقه 29۸ ،نفر
معادل  ۳۲/9درصد با بیشترين فراوانی در بازه باالی  29سال بودهاند .شايد اين به دلیل الزمه داشتن تجربه
زياد در اين حرفه است.
. Kolmogorov-Smirnov
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 .۲-۱-4بررسی شاخصهای مرکزی ،پراکندگی
شاخصهای توصیف دادهها به دو گروه شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی تقسیم میشوند .در اين
بخش چگونگی توزيع متغیرهای پژوهش بر اساس مهمترين شاخصهای مرکزی (میانگین) ،شاخصهای
پراکندگی (انحراف معیار) مورد بررسی قرار گرفته است؛ بنابراين ،با توجه به شاخصهای مرکزی و پراکندگی
میتوان گفت که میزان متغیرهای تحقیق در بین پاسخدهندگان در سطح عالی و متوسط مورد توجه بوده
است و اين نشاندهنده مؤثر بردن هر يک از عوامل شناسايی شده در نمونه مورد بررسی است.
 .۲-4تجزیهوتحلیل سایر دادهها و ارائه استنباطی تحقیق
پیش فرض آزمون فرضیات نرمال بودن دادههاست .برای همین منظور از آزمون معتبر کلموگروف -اسمیرنف
استفاده شده و با توجه به جدول ( )2سطح معنیداری برای کلیة متغیرها بزرگتر از سطح آزمون ( )9/9۳بوده
و توزيع دادهها نرمال میباشد.
جدول شماره ( )2آزمون کلموگروف -اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
پارامتر توزيع نرمال
انحراف معیار
میانگین
9/029
۲/1۳

آماره آزمون

نتیجه

شاخص

9/1۱13

نرمال است

اوراق با بازدهی ثابت و معین

2/۳2

1/911

3

9/۱9۲

نرمال است

اوراق با بازدهی انتظاری

2/2۸

9/092

3

9/1۲1

نرمال است

اوراق مشتقه

2/11

1/۲2۸

9/9۳03

نرمال است

صکوک غیر انتفاعی

بنابراين با توجه به نرمال بودن توزيع دادهها ،جهت بررسی فرضیات پژوهش از آزمونهای آماری پارامتريک
استفاده خواهد شد .لذا ،میتوان از روش معادالت ساختاری جهت تحلیل آزمونها استفاده کرد؛ اما قبل از آن،
بايد از برازش دادهها با مدل پیشنهادی اطمینان حاصل گردد که اين کار توسط شاخصهای برازش حاصل از
آزمون مدل ساختاری صورت میپذيرد .با توجه به جدول ( )2مقدار شاخصهای تناسب مدل در ناحیه مجاز
قرار گرفته است؛ بنابراين چنین نتیجه میشود که روايی مدل مورد تأيید میباشد.
جدول شماره ( )2شاخصهای برازش مدل مفهومی باز تعريف شده
مقدار بدست آمده

نام شاخص

حد مجاز

کای دو بر درجه آزادی

کمتر از 2

2/1۲

( GFI1نیکويی برازش)
( RMSEA2ريشه میانگین مربعات خطای برآورد)
( CFI2شاخص برازش مقايسهای – تعديل يافته)

بین  9/۳تا 9/1
کمتر از 9/9۸
باالتر از 9/0

9/0۳
9/9۳
1
1

)- Goodness of Fit Index (GFI
)- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
3
)- Comparative Fit Index (CFI
2
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در تحلیل برازش مدل مفهومی مفروضههای فاصلهای بودن متغیرهای درونزا و برونزا ،روابط خطی بین
متغیرها و استقالل باقیماندهها رعايت شده و سپس بر اساس مدل مفهومی ،تحلیل ساختاری صورت گرفته
است.
در تخمین استاندارد مدل در نمودار ( )2ضريب مسیر بین متغیرهای مدل بر روی هر مسیر که متناظر با
فرضیات پژوهش است ،قابل مشاهده است .اين ضريب مسیر استاندارد عددی است بین  1و  -1که در مدل
فوق عالمت مثبت آنها نشان از وجود رابطه مثبت بین متغیرهای تحقیق دارد .در میان شاخصها و مؤلفه-
هايی که تبیینکننده عامل مکنون کارآمدی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی هستند ،دو عامل
اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق با بازدهی ثابت و معین ،نقش مؤثرتری بهکارگیری روش مناسب تأمین مالی
صنايع دفاعی دارند.
۲9

e3

e4
۲9

۱۱

اوراق مشتقه

e1

e2
10

۱1

اوراق با بازدهی

اوراق با بازدهی

صکوک غیر

انتظاری

ثابت و معین

انتفاعی

تأمین مالی صنايع
دفاعی

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

نتايج حاصل از ارزيابی مدل ساختاری پژوهش در جدول ( )۲گزارش شده است.
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جدول شماره ( )۲شاخص نتايج حاصل از ارزيابی برازش مدل ساختاری پژوهش
برآورد
استاندارد

برآورد
غیراستاندارد

تأمین مالی
صنايع دفاعی

<---

صکوک
غیرانتفاعی

9/۲۲

1

تأمین مالی
صنايع دفاعی

<---

اوراق با بازدهی
ثابت و معین

9/1۸

1/02

9/22

تأمین مالی
صنايع دفاعی

<---

اوراق با بازدهی
انتظاری

9/۸1

1/10

9/2۳

1/9۳

تأمین مالی
صنايع دفاعی

<---

اوراق مشتقه

9/۱2

2/10

9/22

۱/۸۸

فرضیهها

انحراف
استاندارد

آماره
تی

P

نتیجه

***

تأيید

2/02

***

تأيید

***

تأيید

***

تأيید

مطابق با جدول ()۲؛ تمام آمارههای تی بزرگتر از عدد  1/0۱هستند که اين يعنی تمام ضرايب مسیر در
سطح اطمینان  0۳درصد معنادارند .لذا میتوان گفت فرضیات تحقیق مورد تأيید قرار گرفتهاند ،يعنی اينکه:
 رابطه بین تأمین مالی صنايع دفاعی از صکوک غیرانتفاعی مورد تأيید است و میزان تأثیرگذاری
مستقیم آن برابر  9/۲۲میباشد که با توجه به بار عاملی تأمین مالی صنايع دفاعی از اين طريق در
اولويت چهارم میباشد( .تأيید فرضیه فرعی اول)
 رابطه بین تأمین مالی صنايع از اوراق با بازدهی ثابت و معین مورد تأيید است و میزان تأثیرگذاری
مستقیم آن برابر  9/1۸میباشد که با توجه به بار عاملی تأمین مالی صنايع دفاعی از اين طريق در
اولويت دوم میباشد( .تأيید فرضیه فرعی دوم)
 رابطه بین تأمین مالی صنايع دفاعی از اوراق با بازدهی انتظاری مورد تأيید است و میزان
تأثیرگذاری مستقیم آن برابر  9/۸1میباشد که با توجه به بار عاملی تأمین مالی صنايع دفاعی از
اين طريق در اولويت اول میباشد( .تأيید فرضیه فرعی سوم)
 رابطه بین تأمین مالی صنايع دفاعی از اوراق مشتقه مورد تأيید است و میزان تأثیرگذاری مستقیم
آن برابر  9/۱2میباشد که با توجه به بار عاملی تأمین مالی صنايع دفاعی از اين طريق در اولويت
سوم میباشد( .تأيید فرضیه فرعی چهارم)
 رابطه بین تأمین مالی صنايع دفاعی از صکوک مورد تأيید است .چون سطح معنیداری به دست
آمده از برازش مدل ساختاری برای کلیه ابزارهای مالی اسالمی برابر  90999میباشد که از 9/9۳
کوچکتر است؛ بنابراين در سطح خطای  9/9۳يا سطح اطمینان  9/0۳بین استفاده از صکوک و
تأمین مالی صنايع دفاعی رابطه معناداری وجود دارد( .تأيید فرضیه اصلی)
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج پژوهش به اهمیت صکوک در ارتباط با بهکارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی اشاره
دارد و نشان میدهد که با توجه کردن و آگاهی از انواع صکوک میتوان از آنها استفاده کرده و روشهای
تأمین مالی را بهبود بخشید .همچنین بر اساس برآورد ضرايب استاندارد مدل میتوان نتیجه گرفت که میزان
ارتباط انواع صکوک و بهکارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی (به عبارتی مدل مناسب
بهکارگیری صکوک در تأمین مالی صنايع دفاعی) از ديدگاه پاسخگويان به ترتیب اولويت عبارتند از:
 .1اوراق با بازدهی انتظاری (.)9/۸1
 .2اوراق با بازدهی ثابت و معین (.)9/1۸
 .2اوراق مشتقه (.)9/۱2
 .۲صکوک غیرانتفاعی (.)9/۲۲
بنابراين ،مسئوالن بايد به نقش ابزارهای صکوک بر میزان بهکارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنايع
دفاعی (به ترتیب اولويت) توجه کرده و در جهت افزايش آن بکوشند.
به طور کلی نتايج به دستآمده از اين تحقیق با اکثر تحقیقات پیشین (مژيتیا و باس291۲ ،؛ اوگینو291۸ ،؛
لشکری و بهزاد ارجمندی1201 ،؛ حسینی و همکاران1202 ،؛ مزينی1209 ،؛ نظرپور و همکاران؛ 1202؛
شهنازی و میرزاخانی )120۳ ،به نوعی همخوانی دارد؛ اما با نتايج تحقیق (عباس )291۳ ،که معتقد است
ادراک کلی در بازار اين است که ابزار مالی اسالمی ،صرفاً تقلید از همتايان متعارف آنها است و تاکنون
تأثیرات اقتصادی ناشی از اجرای قوانین شريعت در صنعت مالی را ناکام گذاشته است ،همسو نمیباشد؛
بنابراين میتوان نتیجه گرفت که؛ استفاده از ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) ،در تأمین مالی صنايع دفاعی
روش مناسبی است و آن را بهبود میبخشد.
با توجه به نتايج تحلیل ،پیشنهادهای کاربردی ذيل ارائه میشود:
 با توجه به تأيید فرضیه اصلی ،توصیه میشود مسئوالن به نقش ابزارهای مالی اسالمی
(صکوک) بر میزان بهکارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی (به ترتیب اولويت)
توجه کنند .چرا که با پرداختن به بهبود استفاده از ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) میتوان
بر میزان کارآمدی روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی تأثیر گذاشت ،بنابراين بهتر
است دستاندرکاران جهت برنامهريزی به اين ابزارها توجه داشته باشد.
 همینطور با توجه به مقدار ضريب مسیر در مدل با ضرايب استاندارد میتوان ديد که سه
ابزار مالی اسالمی تحت عنوان :اوراق با بازدهی انتظاری ،اوراق با بازدهی ثابت و معین و
اوراق مشتقه بیشترين ارتباط را با بهکارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی
دارند .بنابراين پیشنهاد میشود که مسئوالن در برنامهريزی خود جهت استفاده از اين
ابزارهای مالی اسالمی به اولويت مورد نظر ،توجه بیشتری کنند.
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 همینطور در بحث جمعیتشناختی ،میتوان نتیجه گرفت که هرچه افراد سن ،تحصیالت و
تجربه بیشتری داشته باشند ،ارتباط ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) و بهکارگیری روش
مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی را بیشتر تأيید میکنند .بنابراين جهت موفقیت استفاده از
ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) ،بايد به اين ويژگیهای مسئوالن توجه خاص شود.
 در انتها پیشنهاد میشود که سازمان از طريق مراکز سنجش و اندازهگیری (هر بخش ديگری
که بهطور رسمی و غیررسمی چنین وظیفهای را دارد) بهصورت دورهای میزان بهکارگیری
روش مناسب در تأمین مالی صنايع دفاعی و ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) مورد استفاده
را مورد سنجش و اندازهگیری قرار دهد .بنابراين ،مسئوالن میتوانند بر اساس شناخت
حاصلشده ،گامهای اصالحی مناسب را دنبال کنند.
همچنین ،در پژوهشهای آتی میتوان پیشنهاد داد که؛
 به بررسی اين رابطه از ديدگاه سیاستگذاران و مسئوالن اجرايی سیاستهای کلی تأمین
مالی صنايع دفاعی در ايران پرداخت تا آشکار شود چه تفاوتی بین نظرات اين دو جامعه
آماری نسبت بهموضوع وجود دارد.
 بهرهگیری از چارچوب معرفی شده در اين تحقیق و تکرار اين روش از منظر سرمايهگذاران
(تأمین مالی کنندگان) و مقايسه نتايج آن با جامعه آماری اين تحقیق ،يا تکرار اين پژوهش
در سالهای آتی و قیاس نتايج حاصل با نتايج اين پژوهش توصیه میشود.
میدانیم که محدوديتهای پژوهش در برگیرنده موضوعات و مواردی است که بدون اينکه اعتبار درونی
پژوهش را با خطرات جدی مواجه سازد بر تعمیمپذيری نتايج اثرگذار باشد .اين محدوديتها در پژوهش
حاضر عبارت بودند از:
 مشغله کاری و بیانگیزگی افراد در هنگام پاسخ دادن به سؤاالت و تکمیل پرسشنامه. با توجه به اينکه گردآوری دادهها بهصورت پیمايشی مقطعی انجام گرفته ،بنابراين نتايج بدستآمده با توجه به محدوده زمانی تحقیق و زمان اجرای آن قابل تعمیم است و احتمال دارد در فاصله
زمانی کوتاهمدت و بلندمدت نتايج تحقیق تغییر يابد.
 با توجه به اينکه نمونه آماری تحقیق را کارشناسان در شهر تهران ،تشکیل میدهند .بنابراين نتايجتحقیق به اين جامعه آماری قابل تعمیم است و احتمال دارد نتايج تحقیق در جامعهی ديگر
متفاوت باشد.
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