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چکیده
در عصر حاضر و با توجه به تنشهای موجود در جامعه جهانی ،موضوع امنیت ملی به عنوان يکی از اولويتهای
اکثر کشورها در نظر گرفته میشود .روابط تجاری و قراردادهای موجود در آن مانند قرارداد آفست ،يکی از
عواملی هستند که ممکن است مزايايی را در ابعاد مختلف امنیتی برای کشورها داشته باشند .لذا ،هدف اين
پژوهش بررسی تأثیر قراردادهای آفست بهعنوان يک ابزار بیمه در راستای ارتقاء امنیت ملی است .در اين راستا،
امنیت ملی در پنج بعد امنیت اقتصادی ،نظامی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،مورد بررسی قرار گرفتند .جامعه
آماری اين پژوهش را کلیه کارشناسان حوزه بازرگانی ،امنیتی و اقتصادی مرتبط با اين حوزهها تشکیل میدهند.
نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها توصیفی -پیمايشی و از نوع همبستگی
است .روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در دسترس بوده و حجم نمونه از روش اشباع نظری تعیین
شده است .در اين راستا ،پرسشنامه مناسب تهیه و در میان اعضای نمونه توزيع گرديد؛ در نهايت  25عدد از
پاسخهای دريافت شده ،با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSو روش معادالت ساختاری تحلیل
شده است .يافتههای پژوهش نشان داد که استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه ،با ضريب معناداری
 33/649بر امنیت ملی تأثیر مثبت و معناداری دارد و اندازه اين تأثیر نیز  0/645است؛ همچنین تأثیر مثبت و
معنادار اجرای قراردادهای آفست بر امنیت اقتصادی ،نظامی ،سیاسی و اجتماعی ،به ترتیب با ضرايب معناداری،
 29/086 ،22/902 ،51/267و  9/722مورد تأيید قرار گرفت؛ اما تأثیر آن بر امنیت فرهنگی با ضريب 1/039
رد شد .نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسالمی ايران با استفاده از قراردادهای آفست به
عنوان ابزار بیمهای ،میتواند از مزايای متعددی در ابعاد مختلف امنیت ملی بهرهمند شود که مهمترين آن امنیت
اقتصادی است.
واژگان کلیدی :امنیت ،امنیت ملی ،بیمه بازرگانی ،قراردادهای آفست.

 1کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران)Rvaezi.1369@gmail.com( .
 2کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران .نويسنده مسئول.
()Hosainiparireza@yahoo.com
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 .1مقدمه
تالش برای دستیابی به سطح مطلوبی از امنیت ملی ،همواره يکی از اصلیترين راهبردها و اهداف کالن نظامها
بوده است و دنیای پیچیده کنونی ،بیش از هر زمان ديگر ،نیازمند نگاهی جامع به اين حوزه است (بختیاری و
صالحنیا .)1397 ،اهمیت امنیت به حدی است که از ديدگاه امام علی (ع) مناطق ناامن از بدترين مناطق هستند
(منتظران و تاج آبادی .)1395 ،امنیت ابعاد مختلف فردی ،اجتماعی و ملی دارد که بعد امنیت ملی امروزه بیش
از ابعاد ديگر آن مورد تهديد جدی قرار گرفته است (شزنی و سیترون .)2019 ،1با پايان يافتن دورة جنگ سرد
و کاهش نسبی درجه اهمیت جنبههای نظامی امنیت ملی ،افزايش اهمیت جنبههای ديگر امنیت ملی (سیاسی،
فرهنگی ،اقتصادی ،حقوقی يا قضائی و زيست محیطی) ،نمودِ آشکارتری يافت (عزيزی و همکاران.)1397 ،
امنیت ملی يکی از مباحث محوری در حوزه سیاست و سیاستگذاری در هر نظام سیاسی است که همواره از
ابعاد مختلفی تهديد میشود (استیونز .)2018 ،2به طور کلی میتوان گفت که حوزههای امنیت ملی عبارتند از:
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و اجتماعی میباشد .در تقسیمبندی ديگری نیز اين ابعاد را شامل نظامی،
اقتصادی ،نرمافزاری و محیطی میدانند (شزنی و سیترون.)2019 ،
در حالی دهه چهارم انقالب اسالمی طی شد که دنیای پیرامونی نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران آکنده از
آشوبها و بحرانهای مختلف است و آيندهپژوهان حوزه امنیت نیز درباره وخیمتر شدن اوضاع هشدار میدهند
و مطالعات امنیت ملی در کشور به نگاهی کالننگر و جامع نیاز دارد تا کشور را از معرض تهديدات سخت و
نرم پیشِرو عبور دهد .پژوهشهای سطحی و محدود نسبت به مطالعات امنیت ملی قطعاً جوابگوی نیازهای
کنونی کشور نیست .از طرفی ،امنیت هر کشوری تا حد زيادی وابسته به مردم آن است .برآورده شدن نیازهای
زندگی (کااليی و خدماتی) و با قیمت مناسب ،الزمه آرامش و بهنوعی احساس امنیت مردم و درنهايت کشور
است .با افزايش جمعیت و گسترش روزافزون فناوریهای جديد در زمینههای مختلف ،نیاز کشورها به تجارت
و مبادله کاال و خدمات با يکديگر بیشتر شده است (کانیاينن و لهتونن .)2019 ،3کاهش اتکای اقتصاد ملی
به درآمدهای نفتی و دستیابی به استقالل اقتصادی از آرمانهای بزرگ انقالب اسالمی است؛ اما عملکرد
صادرات غیر نفتی ،با توجه به وابستگی شديد صادرات ايران به منابع عظیم نفت و گاز مطابق انتظارات نیست.
يکی از عوامل مؤثر بر عدم توسعه صادرات غیرنفتی کشور که کمتر مورد توجه قرار گرفته ،وجود ريسک در
بازارهای صادراتی و تأثیر آن بر فروش بنگاههای صادرکننده است (گوگردچیان و میرجابری .)1395 ،در عصر
حاضر ،در راستای رونق اقتصادی و همچنین تأمین مايحتاج مردم ،انجام تجارت با کشورهای ديگر امری
اجتنابناپذير است .با توجه به هزينهها و ريسکهای احتمالی که در تجارت بینالملل وجود دارد ،معموالً در
معامالت از بیمه بازرگانی استفاده میکنند (پترسون .)2011 ،در اين بیمهها تعهد دوطرفه است ،يعنی بیمهگر
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در ازای دريافت حق بیمه از بیمهگذار ،تأمین بیمه در اختیار وی قرار میدهد (ژانگ و همکاران .)2018 ،1در
اين راستا ،قراردادهای آفست برای بسیاری از کشورها ،يک جايگزين کارآمد برای رشد اقتصادی و نوعی بیمه
تلقی میگردد که در نتیجه بحران ديون خارجی متوقف شده بود (پترسون .)2011 ،2به طور کلی ،توافقنامه
جبران خسارت ،شرکت يا کشور فروشنده (صادرکننده) را متعهد میکند که درصد مشخص از ارزش فروش را
در کشور خريدار سرمايهگذاری يا هزينه کند (پترسن2011 ،؛ کانیاينن و لهتونن .)2019 ،الزم به ذکر است که
هدف از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه در راستای امنیت ملی در اين پژوهش ،معامالتی است که در
راستای منافع کشور و مردم انجام شده و شامل معامالت با منافع فردی نخواهد شد.
در شرايط کنونی جمهوری اسالمی ايران و دشمنان فراوانی که از جنبههای مختلف امنیت ملی اين کشور را
مورد تهديد قرار میدهند و شرايط تحريمهای موجود ،کشور ما میبايست میزان ريسک خود در تجارت بین-
الملل را کاهش دهد .مهمترين راه برای کاهش ريسک در تجارت ،انعقاد قرارداد بیمهای مانند آفست است و
اين کاهش ريسکها ممکن است بر جنبههای مختلف امنیت ملی اثرگذار باشد و عدم توجه به اين موضوع
ممکن است از طريق ايجاد مشکالت برای کشور و تأمین نیازهای جامعه و مردم ،جنبههای مختلف امنیت ملی
کشور را تحت تأثیر قرار دهد (روشندل)18 :1374 ،؛ لذا استفاده از بیمههای بازرگانی مثل آفست ،چه از جنبه
کاهش ريسک و چه از جنبه برقراری تعادل ارز برای کشور ما ضروری است؛ اما ،با توجه به شرايط کشور ما
میبايست اثرات ديگر استفاده از اين قراردادها نیز بررسی شود که يکی از مهمترين مسائلی که میبايست به
آن توجه کرد ،اثر آن بر امنیت ملی است .بنابراين ،با توجه به تالش دشمنان برای برهم زدن امنیت ملی و
همچنین به دلیل تحريمهای صورت گرفته بر کشور ما ،بحث تجارت بینالملل برای کشور اهمیت فراوان دارد
و با آگاهی از اثر بیمههای بازرگانی مانند آفست ،بر عنصر مهمی مانند امنیت ملی ،با اطمینان بیشتری میتوان
برای استفاده از اين بیمهها تصمیمگیری کرد .بخصوص حوزه تجارت بینالملل که کشورها با يکديگر مرتبط
میشوند .به طور کلی پژوهشهای بسیار اندکی در اين راستا انجام شده است .پیشینه پژوهش حاکی از آن
است که در پژوهشهای گذشته اثر بیمههای بازرگانی و بخصوص قراردادهای آفست بر امنیت ملی بسیار
محدود مورد بررسی قرار گرفته و فقط پژوهشهای انگشت شماری در موضوعات مرتبط با آن انجام شده است.
بنابراين ،انجام پژوهش برای روشن کردن اين رابطه برای کشورمان امری ضروريست ،تا از اثرات بیمه آفست
بر امنیت ملی مطمئن شويم .درواقع الزم است اين بررسی با نگاهی سیستمی و فراگیر و مبتنی بر روششناسی
علمی انجام پذيرد تا بتواند در تخصیص بهینه منابع مؤثر واقع شود .همچنین ،توجه و برقراری امنیت در جامعه،
در قرآن کريم ،سخنان ائمه اطهار (ع) ،سخنان امام خمینی (ره) و سخنان مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز
بسیار تأکید شده و لذا به عنوان يک ضرورت و تکلیف میبايست به آن توجه شود .لذا ،پژوهش حاضر با هدف
پاسخ به اين سؤال که اثر قراردادهای آفست به عنوان نوعی از ابزار بیمه در ايجاد امنیت ملی (شامل ابعاد امنیت
اقتصادی ،نظامی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی) چگونه است؟
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در اين بخش ،ابتدا به بررسی مختصر از مبانی نظری و ادبیات پژوهش ،سپس به ارائه پیشینه داخلی و خارجی
پژوهش ،پرداخته شده است.
 .1-2مبانی نظری پژوهش
 .1-1-2امنیت
امنیت ،يک مفهوم قابل شناخت برای تمام جوامع بشری بوده است (ساعدی .)1396 ،معنای لغوی امنیت در
آرامش و آسودگی و مصون بودن از هرگونه تهديد و ترس است (بختیاری و صالحنیا .)1397 ،کپنهاگ ،مکتبی
در راستای توجه وسیع به موضوع امنیت است .مکتب کپنهاگ چارچوبی است که بیل مک سوئینی بر آثار و
نقطه نظرات پژوهشگران گذشته به کار برده است (ابراهیمی .)440 :1386 ،در خصوص امنیت ،برخی آن را
امنیت نظامی میدانند ،اما بعد از جنگ سرد ،ديدگاهها از امنیت نظامی به امنیت در ابعاد سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،تغییر جهت داد که دارای ابعاد گستردهتر نسبت به ديدگاه پیشین است (ديجوگات و همکاران،1
.)2019
خداوند متعال انسان را به تعبیری ،مدنیالطبع آفريد ،و خصلتهای مختلفی را در وجود او به وديعه نهاد و به
او توانايی پردازش اطالعات و اختیار را اعطا کرد .اسالم امنیت را يکی از اصول زندگی و حالتی اجتناب ناپذير
در زندگی جمعی و عنصر ضروری در بهرهوری مزايا و مواهب حیات و نیز زمینهساز تکامل و ارتقاء بشر تلقی
کرده است و از آن به عنوان يکی از مقدسترين آرمانهای بشری و الهی ياد نموده است (میز گرد علمی،
.)1386
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز يکی از اولويتهای مهم جمهوری اسالمی را تأمین امنیت دانسته و
خطاب به افرادی که وظیفهدار تأمین امنیت و انتظام جامعه هستند ،میفرمايند« :مسئله نیروی انتظامی ،البته
يک مسئله اساسی و مهم است .اگر ما بخواهیم ضروريات زندگی بشر را در فصول عمده خالصه کنیم و مثالً
به دو فصل ،سه فصل و حداکثر به چهار فصل برسد ،يک فصل از اين چند فصل ،فصل امنیت است .امنیت
که نبود ،هیچ چیز نیست .و .»...همچنین« ،امنیت يکی از اساسیترين و اصلیترين نیازهای يک ملت و يک
کشور است» .از ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،امنیت بايد همه جانبه باشد و تمام ابعاد امنیت ملی،
اجتماعی ،اقتصادی و سرمايه گذاری ،نظامی و انتظامی ،فرهنگی ،فکری و عقیدتی ،امنیت مدنی و شهروندی،
قضايی ،امنیت اخالقی ،حیثیتی و آبرويی را شامل شود (منتظران و تاج آبادی.)1395 ،
پايداری ،مفهوم تازهای است که در حوزه امنیت مطرح شده و با امنیت ملی مرتبط است .با تعريف مالحظات
درون ملی ،امنیت پايدار امنیتی است که همه عوامل به طور پیوسته به کار گرفته میشوند تا ارزشهای اساسی
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مور د هجوم واقع نشوند و در صورت وقوع تهاجم اعم از فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی يا نظامی اين ارزشها
فدای کسب صلح نگردند و از آنها دفاع شود (استیونز.)2018 ،1
ابزارهای بیمهای ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای حفظ ثبات و امنیت در جامعه است (گوگردچیان و
همکاران .)1396 ،اين ابزارها میتواند از کاهش ريسک فردی گرفته تا کاهش ريسک ارتباطات بینالملل برای
کشورها را شامل شود و از اين طريق ممکن است که امنیت را افزايش دهد و در اين راستا نیازمند بررسیهای
بیشتر برای رد يا تايید اين موضوع است.
 .2-1-2امنیت ملی
امنیت ملی از جمله مفاهیمی است که پس از پیدايش دولتهای ملی رايج شدهاند (منتظران و تاج آبادی،
 .)1395درواقع امنیت ملی عبارت است از توانايی جامعه در جهت تأمین و صیانت از موجوديت فیزيکی،
زيستی ،معیشتی ،فرهنگی و ارزشی مردم ،سرزمین و نظام سیاسی و ارتقاء و بهینهسازی آن و تعقیب و نیل
به اهداف و منافع ملی در دوران جنگ و صلح در قبال تهديدات داخلی و خارجی (ربیعی و چاهی.)1398 ،
امنیت ملی در نظام جمهوری اسالمی ايران يک مقوله مقدس محسوب میگردد .امنیت ملی جمهوری اسالمی
ايران از منظر امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،مشابه مفاهیم و تعابیر مهم و محوری سیاسی در
قلمرو مکتب اسالم و آموزههای دينی تفسیر میگردد که عواملی در پیدايش اهداف و اصول امنیت ملی مؤثر
میباشند و برخاسته از آرمان و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی است که در برابر دشمنان نظام مقدس
جمهوری اسالمی و نیز دفع راههای نفوذ و سلطه تبیین گشته است (منتظران و تاج آبادی .)1395 ،اهداف
امنیت ملی جمهوری اسالمی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) عبارتند از :جلوگیری
از سلطه دشمنان ،جلوگیری از نفوذ اقتصادی و مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن .اصول امنیت ملی نیز عبارت
از مولفهها و شاخصهايی است که در امنیت ملی مؤثر است و اهمیت بسیار زيادی در ايجاد و حفظ امنیت
ملی دارند و برای حفظ اقتدار و امنیت ملی هر کشور الزم و ضروری است .از منظر حضرت امام (ره) و مقام
معظم رهبری (مدظلهالعالی) جمهوری اسالمی نیز دارای اصول امنیت ملی است که در قدرت و امنیت ملی
نقش موثری دارد و الزم است که اين اصول مورد توجه قرار گیرد که اين اصول عبارتند از :رهبری ،قدرت
دفاعی و نظامی ،استقالل و قدرت اقتصادی ،اتحاد و همبستگی میباشد (منتظران و تاج آبادی.)1395 ،
به طور کلی ،هرچه بیشتر بتوان منافع ملی يک کشور را وسیعتر ساخت و مصداق آن را در نظام بینالملل
گسترش بخشید ،به همان میزان به صورت بالقوه میتوان نسبت به بهرهمندی از محیط و امکانات موجود
امیدوار بود .در مباحث جديد امنیت ملی ،عالوه بر وجه سلبی و نبود تهديد ،برای تعريف امنیت ،داشتن وجه
ايجابی آن يعنی وجود اطمینان خاطر ضروری است .در اينجا ،امنیت ملی مجموع توانمندیهای (طبیعی،
بهرهبرداری و راهبردی) يک نظام برای دستیابی به منافع ملی را شامل میشود که نبود تهديد صرفاً مقدمه
آن است .بر اين اساس ،امنیت ملی ظرفی تلقی میگردد که در چارچوب آن میتوان بدون دغدغه خاطر جوانب
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مختلف منفعت ملی را دنبال نمود .بطورکلی میتوان گفت مالحظات امنیت ملی در راس منافع ملی (منافع
حیاتی و اولیه) همه کشورها قرار دارند (ساعدی.)1396 ،
در طول سالهای پس از انقالب اسالمی ،مالحظات امنیت ملی کشور دچار تحوالت گوناگونی شده است.
مالحظات امنیتی کشور به سه دوره بسط محور ،حفظ محور و رشد محور تفکیک میشود و در هر دوره چهار
متغیر اساسی يعنی اهداف و اصول امنیت ملی ،قدرت ملی ،تهديدها و آسیبپذيریهای امنیت ملی و نهايت ًا
سیاستهای امنیت ملی موردنظر قرار گرفته است .استراتژی که جمهوری اسالمی ايران برای حفظ ارتقای
جايگاه کشور و ارتقاء سطح امنیتی در نظر گرفته ،داشتن توانايی علمی و دستاوردهای حاصل از آن است.
جمهوری اسالمی ايران هم متناسب با اين تغییرات به تدوين سند چشمانداز  1404پرداخته است که از جمله
مهمترين و اصلیترين هدف آن اين است که ايران به جايگاه اول ،اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه
آسیای جنوب غربی دست يابد و الگوی برای ساير جوامع اسالمی باشد (ساعدی .)1396 ،در راستای حفظ
امنیت ملی ،برقراری ارتباطات با ساير کشورها و انجام معامالت تجاری در راستای اهداف و تأمین نیازهای
کشور و جامعه ،امری ضروريست (گوگردچیان و همکاران .)1396 ،زيرا بخش اعظمی از امنیت هر کشور از
طريق مردم آن ايجاد میگردد و مردم نیز به دنبال رفاه و رفع نیازهای خود در کشور هستند .همچنین ابعاد
نظامی امنیت نیز به تبادالت با ساير کشورها وابسته است .بنابراين ،کاهش ريسک در انجام اين معامالت،
حیاتی است و در اين راستا ،استفاده از قراردادهای بیمهای مانند آفست ،ممکن است تسهیلکننده باشد.
پژوهشهای مختلف در اين حوزه ،ابعاد مختلفی را برای امنیت ملی عنوان کردهاند و به دستهبندیهای مختلفی
در اين حوزه پرداختهاند .اما در اين پژوهش به بررسی و سنجش مهمترين ابعاد در امنیت ملی ،شامل امنیت
اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است که بهطور خالصه شامل استقالل و رفاه
اقتصادی ،جلوگیری از نفوذ سیاسی بیگانگان ،حفظ امنیت و تمامیت ارضی ،ايجاد آرامش و رفاه اجتماعی و
جلوگیری از نفوذ و تهاجمات فرهنگی است.
 .3-1-2بیمه بازرگانی
سادهترين تعريفی که از تجارت بینالملل میتوان ارائه داد ،همان روابط تجاری بین کشورها است که به شکل
صادرات و واردات انجام میشود .در واقع حتی پیشرفتهترين کشورها هم برای تأمین نیازهای خود به ديگران
نیاز دارند (آريا .)1392 ،تجارت بینالملل ،اگر بدون بررسی و کنترل انجام شود ،امکان ايجاد چند معايب را نیز
دارد .که شامل:
 وابستگی بیش از حد برای کاال و خدمات به کشورهای ديگر؛ هزينههای باالی حمل و نقل ،ارتباطات ،مسافت و تدارکات؛ خطر و عدم اطمینان در تجارت جهانی به دلیل حوادث غیرمترقبه؛ محدوديتهای وارداتی ،صادراتی و گمرکی توسط دولت؛ -اسناد ،ارز ،اطالعات و مشکالت مبتنی بر پرداخت؛
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 عدم درک صحیح از بازارهای خارجی (آريا.)1392 ،علیرغم چنین نقاط ضعفی ،تجارت بینالمللی ،با گذشت زمان همچنان در مرزهای مختلف جغرافیايی رونق
و شکوفايی داشته است .با توجه به وجود اين ريسکها ،بسیاری از کشورها به دنبال افزايش امنیت در روابط
بینالملل خود بوده و لذا به بیمههای بازرگانی روی آوردهاند .بیمههای بازرگانی به بیمههای اختیاری نیز معروف
هستند که در آن بیمهگذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوششهای آن اقدام
میکند .در اين نوع بیمهها تعهد دوطرفه است يعنی بیمهگر در ازاء دريافت حق بیمه از بیمهگذار ،تأمین بیمه
در اختیار وی قرار میدهد .در بیمههای بازرگانی محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمهشده تعیین میگردد و
کالً از بیمهگذار اخذ میگردد (دقیقی اصلی .)1393 ،بیمههای دريايی در مقابل بیمههای غیردريايی؛ بیمههای
اموال در مقابل بیمههای اشخاص؛ بیمههای زندگی در مقابل بیمههای غیرزندگی .همچنین بر اساس ويژگی-
های الف) تکنیک و ماهیت عملیات ،ب) محل وقوع خطر ،ج) موضوع يا مورد بیمه به دستههای مختلفی
تقسیم میشوند (ژانگ و همکاران .)2018 ،قراردادهای آفست نیز به عنوان بیمه در تجارت بینالملل مورد
استفاده قرار میگیرد .در ادامه ،به اين نوع قراردادها پرداخته شده است.
 .4-1-2قرارداد آفست
تجارت متقابل ،روشهای گوناگون ارتباط دو معامله صادراتی با يکديگر را شامل میشود که يکی از دو معامله
از کشور صادر کننده و ديگری از کشور واردکننده نشأت میگیرد (ديانتی نسب .)1393 ،معامالت جبرانی
تجاری مشتمل بر معامالت خريد متقابل و پیش خريد است .قراردادهای آفست که با نامهای ديگری همچون
«مشارکت صنعتی»« ،جبرانهای صنعتی» و «معامالت تعادلی» نیز شناخته میشوند و در گروه قراردادهای
تجارت متقابل جای میگیرند و براساس موافقتنامههای جبرانی و متقابل تجاری شکل میگیرند که در آن
خريدار که معموالً دولت است ،خريد خدمات و کاالهای گران قیمت صنعتی را به انجام يک سری تعهدات
جبرانی و متقابل توسط صادر کننده ،مشروط مینمايد« .آفست» در لغت به معنای جبران ،تعادل و هر چیزی
است که در مقابل چیزی ديگر ايجاد تعادل میکند و آن را جبران مینمايد (ترزيو و نیچو .)2017 ،1يک
قرارداد آفست قراردادی است که شرايط اجرا را بر فروشنده يک کاال يا خدمات تحمیل میکند ،به طوری که
دولت خريدار میتواند بخشی از سرمايهاش را مستهلک و جبران نمايد (هیرستو و گیورگیو .)2017 ،2به طور
کلی ،يک توافقنامه جبران خسارت ،شرکت يا کشور فروشنده (صادرکننده) را متعهد میکند که درصد مشخصی
از ارزش فروش را در کشور خريدار سرمايهگذاری يا هزينه کند (پترسن2011 ،؛ کانیاينن و لهتونن.)2019 ،
قراردادهای آفست به قراردادهايی اطالق میشود که بر طبق آن ،يک دولت پروژهها و يا اقالم تخصصی را از
يک کشور صنعتی خريداری میکند ،مشروط به اين که صادرکننده يک يا چند مورد از اين تعهدات را تقبل
نمايد :با صنايع داخلی کشور خريدار ،همکاری نموده تا بعضی از قطعات يا بخشهايی از پروژه در داخل کشور
تولید شود؛ از پیمانکاران داخلی کشور خريدار در ساخت پروژه استفاده کند؛ پرسنل داخلی کشور خريدار را
Terziev and Nichev
Hristov and Georgiev
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استخدام کند و يا به آنها آموزش دهد؛ تکنولوژی و مهارت الزم را به کشور خريدار منتقل نمايد؛ در زمینه
پروژه و يا در يک بخش اقتصادی ديگر در کشور خريدار سرمايهگذاری کند؛ بخشی از تولیدات پروژه را از
کشور خريدار وارد کند؛ به کشور خريدار در فعالیتهای اقتصادی مرتبط با پروژه خريداری شده يا فعالیتهای
اقتصادی ديگر ،کمک فنی ،مالی يا مديريتی نمايد (ترزيو و نیچو.)2017 ،
صادرکنندگان و واردکنندگان با انگیزهها و اهداف متنوع و مختلفی به معامالت آفست روی میآورند .انگیزههای
واردکنندگان میتواند دسترسی به دانش تکنولوژيک خارجی (دانش و اطالعات فنی و فناوری) ارتقای تخصصی
و مديريت بازاريابی ،سرمايه گذاری ،ايجاد روابط بلندمدت برای اطمینان از کارايی فناوریها و پروژه صادرات
و ايجاد تنوع در صنعت و تولید ،برآورده ساختن نیازهای صنعتی و مصرفی که در حال رشد روز افزون باشد
(پترسن .)2011 ،در حالی که انگیزههای صادر کننده عبارتند از حداکثرسازی بازدهی سرمايه گذاریهای
تحقیق و توسعه است .برخی ديگر از مهمترين مزايای معامله آفست از جمله تضمین سود رقابتی است که
برنامهها و قراردادهای آفست به عنوان وسیلهای در خدمت جذابتر شدن در يک بازار بسیار رقابتی توسعه
يافتهاند ،خواه آن بازار در بخش دفاع و هوا و فضا باشد ،يعنی دو بخشی که بیشترين تعهدات قراردادهای
آفست تاکنون در آن منعقد شده است( .کانیانن و لتهونن.)2019 ،
بر اساس نوع تعهدات متقابل که فروشنده میپذيرد ،قراردادهای آفست به دو گروه عمده تحت عنوان
«قراردادهای آفست مستقیم» و «قراردادهای آفست غیر مستقیم» تقسیم میشوند (ديانتی نسب.)1390 ،
چنانچه در قرارداد آفست ،صادرکننده تعهداتی را در زمینه موضوع پروژه اصلی تقبل کند ،اين قرارداد يک
آفست مستقیم است .قراردادهای آفست غیر مستقیم حاوی تعهدات متقابلی هستند که صادرکننده پروژه تقبل
کرده ،در حالی که اين تعهدات مستقیما با موضوع اصلی مورد معامله مرتبط نیستند (تیلور2003 ،؛ ديانتی نسب،
 .)1390فرايند آفست ،در شکل زير ارائه شده است.

شکل شماره ( )1فرايند آفست
منبع :ديانتی نسب1390 ،
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 .2-2پیشینه پژوهش
در ادامه ،پیشینه پژوهش در دو بخش داخلی و خارجی ،بررسی شده است .در ادامه به بیان چند مورد از
نزديکترين پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با هر يک از متغیرهای مورد بررسی در اين پژوهش پرداخته
شده است.
 .1-2-2مطالعات داخلی
در مطالعه گروهی توسط دانشجويان دوره هشتم تهديدات امنیت ملی دانشکده امنیت دانشگاه عالی دفاع ملی
در سال ( ) 1392با عنوان الگوی تدوين راهبرد امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران ،به اين نتیجه رسیدند که
هفت وجه تمايز میان راهبرد امنیت جمهوری اسالمی ايران با ساير کشورها وجود دارد که شامل :بنیانهای
نظری و تفسیری ،ارزشها و آرمانهای امنیتی ،مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به عنوان مهمترين مرجع
امنیتی و هدايتکننده ،گفتمانهای امنیتی ايران ،رويکردهای امنیتی ايران برگرفته از تعالیم وحیانی ،موقعیت
ژئوپلیتیکی و فرهنگی ايران ،اثر نهادهای غیرحکومتی مانند حوزه علمیه و مراجع تقلید.
جاجرمی و همکاران ( )1392در پژوهشی با بررسی ارزيابی تهديدات زيستمحیطی در امنیت ملی ايران دريافتند
که عواملی همچون تأمین انرژی و دسـتیابی بـه آن ،آلـودگی آب رودخانه ها و درياها ،خشکسالی ،تغییرات
آب و هوا و افزايش جمعیت و مهاجرت در ايجاد ناامنی و بر هـم زدن نظـم عمومی و از همه مهم تر بر امنیت
ملی ايران ،تأثیرات قابل توجهی دارند.
موسوی ( )1393در پژوهشی با عنوان رابطه امنیت ملی و تجارت بینالمللی :مطالعه موردی امنیت اقتصادی
جمهوری اسالمی ايران در پرتو تجارت بینالملل دريافت که اين رابطه مستقیم و معنادار بوده و چهره امنیتی
و بخصوص امنیت اقتصادی کشور اثر مستقیمی بر روابط بینالملل و ايجاد روابط تجاری با ساير کشورها دارد.
دقیقی اصلی و علوی آذر ( )1393در پژوهشی با عنوان بررسی اثر بیمههای بازرگانی بر اقتصاد خوشبختی،
دريافتند که بیمه بازرگانی بر اقتصاد خوشبختی (اقتصادی که با تهیه نیازهای مردم جامعه ،زمینه رفاه و احساس
خوشبختی آنها را فراهم میکند) در  24کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا اثر مستقیم و
معناداری دارند .بصورتی که اين بیمهها با اثر بر تولید ناخالص ملی اثر معنادار غیرمستقیم بر خوشبختی دارند.
اسماعیلی و بااليی ( )1394در پژوهشی با عنوان الگوی راهبردی تأمین امنیت ملی در سیاستهای کلی نظام
جمهوری اسالمی ايران دريافتند که تحقق کامل امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در گرو استقرار الگوی
جامع تأمین امنیت ملی مبتنی بر انديشه اسالمی است که به خوبی در سیاسی و فرهنگی به خصوص سیاست-
های کلی قوانین برنامه توسعه اقتصادی قانون برنامه پنجم نمايان شده است.
توکلی ثانی و همکاران ( )1396در پژوهشی با عنوان حقوق معاهدات و امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران،
دريافتند که کشور ايران شرايط متفاوتتر نسبت به کشورهای ديگر داشته و نیاز به انعطاف بیشتر در مواجهه با
حقوق معاهدات دارد؛ لذا میبايست توجه بااليی در عقد قرارداد بیمه بینالمللی در تجارت بینالملل داشته باشد.
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بختیاری و صالح نیا ( )1397در پژوهشی با عنوان اولويتبندی تهديدات امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران با
روش تحلیل سلسله مراتبی نشان از اولويت معیار نظامی-اطالعاتی در سطح معیارها و همچنین اولويت باالی
جاسوسی و نفوذ اطالعاتی در سطح گزينهها است.
ربیعی و چاهی در سال ( )1398در پژوهشی با عنوان بررسی نقش بیمه سالمت در امنیت جمهوری اسالمی
ايران ،دريافتند که بیمه سالمت در ابعاد مختلف بر امنیت ملی کشور اثرگذار است و مؤلفههای هر بعد بدين
شرح میباشد( :شاخصهای امنیت ملی :کارآمدی نظام سیاسی ،رضايتمندی ،اعتماد ،وجود مکانیسهای جبرانی،
وجود شبکه کنترلی مؤثر)( ،شاخصهای درونزای نظام سالمت :پاسخگويی به انتظارات غیر درمانی مردم،
عدالت در تأمین مالی)؛ (ابعاد نظام بیمه سالمت :انباشت ريسک ،مبنای پوشش ،پايداری مالی)؛ (کارکرد تأمین
مالی سالمت :تجمیع منابع ،خريد راهبردی ،تدارک خدمت).
 .2-2-2مطالعات خارجی
اريکسن و همکاران )2007( 1در پژوهشی کیفی و توصیفی با عنوان بررسی اثر آفست بر توسعه بازار صنعت
دفاعی اروپا و با تحلیل اطالعات چند ساله اين صنعت دريافتند که استفاده از قراردادهای آفست میتواند با
کاهش خطر باعث رونق بیشتر و توسعه اين صنعت شود.
آمارا و پارگاس )2009( 2در پژوهشی کمی-کیفی با عنوان آفست و تدارکات دفاعی و با بررسی اطالعات
تجاری اين حوزه در کشور چک دريافتند که بکارگیری قراردادهای آفست ريسک تجارت را کاهش داده و با
ايجاد امنیت بیشتر باعث سهولت در انجام معامالت در زمینه تدارکات دفاعی برای اين کشور میشود.
ترزيو و نیچو ( )2017در پژوهشی با موضوع ويژگیهای اصلی آفست در صنعت دفاعی ،دريافتند که کشورها
میتوانند توانايیهای نظامی خود را با استفاده از روش مؤثرتر ،درمورد هزينهها و بدون عواقب منفی برای
حاکمیت خود ،توسعه دهند .در واقع ،معامالت آفست اثر مثبتی در صنعت دفاعی خواهد داشت.
هیرستوف و پترو ( )2017در پژوهشی با موضوع تأثیر پیاده سازی آفست در انتقال فناوری در بلغارستان دريافتند
که اجرای موثر سیاست جبران فرصت نه تنها برای سرمايه گذاریها و انتقال فناوریها ،بلکه برای دستیابی به
بهترين سالح با قیمت مناسب و بیمه چرخه عمر محصوالت نظامی ،فرصتی مناسب است.
آلن و چان )2017( 3به بررسی تأثیر هوش مصنوعی در امنیت ملی پرداختند و دريافتند که با توجه به رونق
استفاده از هوش مصنوعی ،استفاده از اين فناوری برای افزايش امنیت ملی ضروری بوده و اثر مستقیم دارد.
ماهونی )2019( 4در پژوهشی به بررسی نقش عوامل مختلف مرتبط با حوزه تجارت در صنعت دفاعی آمريکا
پرداخت و به اين نتیجه رسید که پیمانکاران دفاعی عمومی ،بازارهای مالی و ادغام اين عوامل در صنايع دفاعی
اياالت متحده ،موجب رونق اين صنعت خواهد شد.
1
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کانیاينن و لهتونن ( )2019در پژوهشی با عنوان قراردادهای آفست و امنیت ملی در کشور فنالند در زمینه
تسلیهات دفاعی دريافتند که قراردادهای آفست رابطه معناداری با امنیت ملی داشته و آن را تقويت خواهد کرد.
سیتومینگ و همکاران )2020( 1در بررسی استراتژیهای آفست دفاعی برای توسعه صنعت دفاع ملی در اندونزی
دريافتند که اجرای درست راهبردهای موجود در قرادادهای آفست میتواند منجر به توسعه تجارت و روابط
بینالملل و در نهايت توسعه صنعت دفاع ملی کشور شود.
بنابراين با توجه به پیشینه پژوهش و چارچوب نظری آن ،در میيابیم که در زمینه موضوع و روابط مورد بررسی،
پژوهشهای بسیار اندکی انجام شده است .پیشینه پژوهش حاکی از آن است که در پژوهشهای گذشته اثر
بیمههای بازرگانی و بخصوص قراردادهای آفست بر امنیت ملی بسیار محدود مورد بررسی قرار گرفته و اختصاصا
قراردادهای آفست را مورد بررسی قرار ندادهاند و فقط پژوهشهای خارجی انگشت شماری در موضوعات مرتبط
با هريک از متغیرهای قراردادهای آفست و امنیت ملی انجام شده و پژوهش داخلی در اين زمینه موجود نیست.
بنابراين اين پژوهش با بررسی ارتباط بین قراردادهای آفست و امنیت ملی دارای نوآوری بوده و همچنین بررسی
اين ارتباط در مورد امنیت ملی با استفاده از دادههای جمهوری اسالمی ايران نیز از ديگر موارد نوآوری اين
پژوهش است .بر اين اساس ،در بخش بعد به ارائه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است.

 .3روششناسی پژوهش
در اين بخش ،ابتدا به توسعه فرضیههای پژوهش برای دستیابی به الگوی مفهومی پژوهش ،سپس به تشريح
روششناسی ،جامعه و نمونه آماری ،ابزار جمعآوری داده ،روايی و پايايی پژوهش پرداخته شده است.
 .1-3توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی پژوهش
با توجه به توضیحات برگرفته از پیشینه پژوهش که به آنها اشاره شد و بررسی پژوهشهای انجام شده در
حوزه روابط و متغیرهای مورد بررسی در اين پژوهش و شکافهای موجود در پژوهشهای اين حوزه ،فرضیهها
و روابط مورد بررسی در اين پژوهش عبارتند از:
فرضیه  :1اجرای قراردادهای آفست به عنوان يک ابزار بیمه ،بر امنیت ملی تأثیر دارد.
فرضیه  :2اجرای قراردادهای آفست به عنوان يک ابزار بیمه ،بر امنیت اقتصادی تأثیر دارد.
فرضیه  :3اجرای قراردادهای آفست به عنوان يک ابزار بیمه ،بر امنیت نظامی تأثیر دارد.
فرضیه  :4اجرای قراردادهای آفست به عنوان يک ابزار بیمه ،بر امنیت سیاسی تأثیر دارد.
فرضیه  :5اجرای قراردادهای آفست به عنوان يک ابزار بیمه ،بر امنیت اجتماعی تأثیر دارد.
فرضیه  :6اجرای قراردادهای آفست به عنوان يک ابزار بیمه ،بر امنیت فرهنگی تأثیر دارد.

Situming et al

1

126

بررسی قراردادهای آفست به عنوان یک ابزار بیمه در...

لذا با توجه به فرضیههای مطرح شده ،مدل مفهومی پژوهش به شکل زير است:

شکل شماره ( )2مدل مفهومی پژوهش
منبع :يافتههای پژوهش

 .2-3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و بر اساس چگونگی بهدست آوردن اطالعات و دادههای پژوهش میتوان
در زمره تحقیق توصیفی-پیمايشی و از شاخه همبستگی به شمار آورد ،زيرا تحقیقات همبستگی شامل تحقیقاتی
میشوند که در آنها سعی میشود تا رابطه بین متغیرهای مختلف کشف يا تعیین شود .روش جمعآوری
اطالعات و دادههای اين پژوهش از نوع کتابخانهای و میدانی است .درنهايت ،دادههای بدست آمده در اين
پژوهش ،به صورت شاخصهای توصیفی با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآمار استنباطی و مدلسازی معادالت
ساختاری ( )SEMبا رويکرد حداقل مربعات جزئی با نرمافزار  SmartPLSموردتحلیل قرارگرفتند .دلیل
استفاده از اين روش ،قابلیت تحلیل الگوهای پیچیده با حجم اندک و علم حساسیت به توزيع نرمال سازهها
است.
 .3-3جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری اين پژوهش را کلیه کارشناسان و صاحبنظران حوزه بازرگانی ،امنیت ملی و اقتصادی مرتبط با
اين حوزهها در تهران که مسئولیتی را در سازمانهای مربوط به اين حوزهها بر عهده دارند ،تشکیل میدهند.
در اين پژوهش به دلیل خاص بودن نوع جامعه آماری ،از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس و گلوله برفی
استفاده شده است .همچنین ،با توجه به نوع جامعه آماری مورد نظر که دارای حجم نامعلوم اما محدود است و
روش نمونه گیری مورد استفاده ،حجم نمونه از روش اشباع نظری تعیین شده است .يعنی جمعآوری دادههای
حاصل از پرسشنامه تا جايی ادامه میيابد که پاسخهای کارشناسان به اشباع نظری برسند .اما سعی شده تا
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جمعآوری پاسخها تا جايی ادامه يابد که اشباع نظری بصورت قطعی تايید شود .در نهايت پس از جمعآوری
اطالعات از کارشناسان مربوطه ،پس از دريافت پاسخ از  25کارشناس ،پاسخها به اشباع نظری رسیده و
جمعآوری دادهها به اتمام رسید.
 .4-3ابزار جمع آوری اطالعات
ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطالعات در ابتدا به صورت کتابخانهای (جستوجوی اينترنتی ،مطالعه
کتابها ،مقاالت و مجالت علمی-پژوهشی بهروز موردنیاز در زمینه موضوع پژوهش از منابع داخلی و خارجی)
میباشد ،و در ادامه دادههای پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی و پرسشنامه برای بررسی مؤلفهها و نظرات
کارشناسان برای جمعآوری دادهها و همچنین برقراری ارتباط و همکاری با اساتید مربوطه جهت دريافت نظرات
کارشناسی و خبرگی مورد بررسی قرار گرفته است.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامهای ساختاريافته با  23سؤال برای سنجش متغیرها ،همراه با  6سؤال جمعیت-
شناختی میباشد که بر اساس مقیاس پنج گزينهای لیکرت تنظیم شده و از طريق ارتباط با کارشناسان و خبرگان
اين حوزه ،به جمعآوری دادهها پرداخته شد .جزئیات پرسشنامه پژوهش ،در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول شماره ( )1گويههای مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر
قراردادهای آفست

امنیت ملی

ابعاد
مستقیم و غیر مستقیم
امنیت اقتصادی
امنیت نظامی
امنیت سیاسی
امنیت اجتماعی
امنیت فرهنگی

تعداد گويهها
8
3
3
3
3
3

شماره گويهها
1-8
9-11
12-14
15-17
18-20
21-23

تعداد سؤال
8

15

منبع :يافتههای پژوهش

 .5-3روایی و پایایی
پرسشنامه پژوهش ،از لحاظ روايی و پايايی مورد تايید قرار گرفته است .در پژوهش حاضر تالش شده است تا
برای اطمینان از روايی پرسشنامه ،چارچوب کلی سؤاالت پرسشنامه ،به صورت معتبر طراحی و تدوين گردد و
جهت تعیین روايی پرسشنامه از روايی صوری و روايی سازه استفاده شده است .برای سنجش روايی صوری از
نظرات اساتید ،صاحبنظران و کارشناسان ناظر بر اجرای پژوهش استفاده شده است و برای سنجش روايی
سازه نیز ،روش تحلیل عاملی تأيیدی( 1آقايی و همکاران )2020 ،به کار گرفته شده است (که نتايج آن در
يافتههای پژوهش و جدول شماره ( )4ارائه شده است).
برای سنجش پايايی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار  ،SPSSاستفاده شده است.
ضريب پايايی (آلفای کرونباخ) هرکدام از متغیرهای پژوهش ،طبق جدول شماره ( )2بدست آمده است.
)Confirmatory factor analysis (CFA
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جدول شماره ( )2پايايی سؤالهای پرسشنامه
متغیر
قراردادهای آفست

امنیت ملی

ابعاد
قراردادهای آفست
امنیت اقتصادی
امنیت نظامی
امنیت سیاسی
امنیت اجتماعی
امنیت فرهنگی

تعداد گويهها
8
3
3
3
3
3

آلفای کرونباخ
0/785
0/734
0/725
0/806
0/770
0/821

آلفای کرونباخ کل
0/785

0/773

منبع :يافتههای پژوهش

مطابق جدول شماره ( ،)2آلفای کرونباخ تمامی متغیرها و کل پرسشنامه از مقدار  0/7بیشتر است؛ بنابراين
پرسشنامه پايايی مناسبی دارد.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در اين بخش ،ابتدا به تشريح اطالعات جمعیتشناختی اعضای نمونه ،سپس به ارائه نتايج الگوهای اندازهگیری
متغیرهای پژوهش ،همبستگی بین متغیرها ،شاخصهای برازش الگوی مفهومی و درنهايت به تبیین يافتههای
حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبا رويکرد
حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  Smart PLSپرداخته شده است (آقايی و همکاران.)2021 ،
 .1-4اطالعات جمعیتشناختی اعضای نمونه
در اين پژوهش 25 ،نفر به عنوان نمونههايی از جامعه آماری مورد پايش قرار گرفتند .نتايج آمار جمعیتشناختی
پاسخدهندگان در خصوص جنسیت ،سن ،تحصیالت و غیره در جدول شماره ( )3ارائه شده است.
جدول شماره ( )3مشخصات جمعیتشناختی نمونهها
شاخص
جنسیت

تحصیالت

سن

ابعاد
زن
مرد
کاردانی
کارشناسی
ارشد
دکتری
تا  30سال
40-31
50-41
باالی 50
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درصد
16
84
0
0
0
100
0
16
20
64

شاخص
وضعیت تأهل

حوزه فعالیت

سابقه فعالیت در
اين حوزه شغلی

ابعاد
مجرد
متاهل
بازرگانی و بینالملل
سیاست و امنیت
اقتصاد
تا  5سال
 10-6سال
 15-11سال
 20-16سال
باالی  20سال

درصد
8
92
60
28
12
4
8
8
24
56
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يافتههای جمعیتشناختی حاکی از آن هستند که بیشتر اعضای نمونه ( 84درصد) مرد و تمامی آنها دارای
تحصیالت دکتری و اکثراً ( 92درصد) متأهل هستند .همچنین بیشتر افراد در بازه سنی باالی  50سال بوده و
در حوزه بازرگانی و بینالملل فعالیت میکنند و اکثراً سابقه شغلی باالی  20سال در حوزه فعالیت خود دارند.
 .2-4تحلیل عاملی تاییدی
يافتههای پژوهش حاضر از طريق بررسی الگوهای اندازهگیری متغیرهای قراردادهای آفست (درواقع شامل
مستقیم و غیرمستقیم) و متغیر امنیت ملی شامل ابعاد امنیتی اقتصادی ،نظامی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی،
با رويکرد تحلیل عاملی تأيیدی در نرمافزار  Smart PLSو بررسی الگوی ساختاری ،استخراج شده است.
پیش از ورود به مرحله آزمون فرضیهها ،بايد از صحت و درستی الگوهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش اطمینان
حاصل شود؛ بدين منظور از روش تحلیل عاملی استفاده شده است .نتايج تحلیل عاملی تأيیدی آيتمها يا سؤاالت
پرسشنامه پژوهش و ضرايب معناداری بارهای عاملی در جدول شماره ( )4خالصه شدهاند .با توجه به اين که
بارهای عاملی برای هريک از متغیرهای پژوهش بیش از  0/6بهدست آمده است ،لذا بارهای عاملی مربوط به
هر يک از سازهها يا سؤاالت پژوهش در سطح اطمینان  99درصد و  95درصد معنادار بودهاند؛ بنابراين الگوهای
اندازهگیری مناسب انتخاب شده است و سازههای مورد مطالعه از جهت روايی دارای اعتبار باال هستند.
جدول شماره ( )4نتايج الگوهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش (تحلیل عاملی تأيیدی)
سازههای پژوهش
قرارداد افست
امنیت ملی
امنیت اقتصادی
امنیت نظامی
امنیت سیاسی
امنیت اجتماعی
امنیت فرهنگی

منبع :يافتههای پژوهش

تحلیل عاملی تأيیدی
سؤاالت پرسشنامه
0/703
0/691
0/659
0/724
0/807
0/605
0/662

ضرايب معناداری بارهای عاملی
متغیرهای پژوهش
22/078
20/317
14/245
25/653
44/714
11/839
17/912
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 .3-4همبستگی متغیرهای پژوهش
برای اطمینان از وجود همبستگی مناسب بین متغیرهای مورد بررسی در پژوهش ،مقدار همبستگی متغیرهای
پژوهش اندازهگیری شده است که نتايج آن در جدول شماره ( )5ارائه شده است.
جدول شماره ( )5همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای
پژوهش
قرارداد آفست

قراردادهای
آفست
1

امنیت
اقتصادی
-

امنیت اقتصادی

0/712

1

-

امنیت نظامی

0/557

0/601

1

امنیت سیاسی

0/588

0/539

0/663

1

امنیت اجتماعی

0/514

0/615

0/550

0/599

1

امنیت فرهنگی

0/506

0/472

0/309

0/426

0/513

1

امنیت ملی

0/592

0/627

0/644

0/635

0/539

0/486
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امنیت نظامی
-

امنیت
سیاسی
-

امنیت
اجتماعی
-

امنیت
فرهنگی
-

امنیت
ملی
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

*معناداری در سطح اطمینان  95درصد*

با توجه به نتايج مربوط به ضرايب همبستگی بهدست آمده که در جدول شماره ( ،)5نشان داده شده است،
میتوان به اين نتیجه رسید که تمام متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان  95درصد رابطه معنیداری باهم
دارند؛ در اين میان ،بیشترين همبستگی مربوط به رابطه بین قرارداد افست-امنیت اقتصادی با  0/712درصد
و کمترين همبستگی مربوط به رابطه امنیت فرهنگی-امنیت نظامی با  0/309درصد میباشد؛ بدين معنا که
هرگونه بهبودی در متغیر مستقل (قرارداد افست) ،باعث بهبود در متغیرهای وابسته (امنیت ملی و ابعاد آن شامل
اقتصادی ،نظامی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی) میشود.
 .4-4برازش مدل پژوهش
بررسی الگوی ساختاری  PLSو فرضیههای پژوهش از طريق بررسی ضرايب مسیر ( )Betaو مقادير
امکان پذير است .ضرايب مسیر برای تعیین سهم هريک از متغیرهای پیشبین در تبیین واريانس متغیر مالک
استفاده میشوند و شاخص برازش کلی الگو در  PLSشاخص  GOF1است و از آن میتوان برای بررسی اعتبار
کیفیت الگوی  PLSبهصورت کلی استفاده کرد (قاسمیان صاحبی و همکاران .)1397 ،اين شاخص بین صفر
تا يک قرار دارد و مقادير نزديک به يک نشاندهنده کیفیت مناسب الگوی مفهومی پژوهش است؛ و سه مقدار
 0/25 ،0/1و  0/36را بهعنوان مقادير ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است (وتزلس و
همکاران .)2009 ،2جدول شماره ( ،)6شاخصهای برازش الگوی مفهومی پژوهش را ارائه میکند.
R2

Goodness of Fit Index
Wetzels et al

1

2
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جدول شماره ( )6شاخصهای برازش الگوی مفهومی پژوهش
شاخص برازش
میانگین ضريب مسیر )(APC
میانگین ضريب تعیین )(ARS
شاخص نیکويی برازش )(GOF
میانگین عوامل تورم واريانس )(AVIF

مقدار قابل قبول
P<0/05
P<0/05
Small>=0/1, medium>=0/25,
large>=0/36
Acceptable<=5, ideally<=3/3

نتیجه
0/568
0/521

P-Value
P< 0/001
P< 0/001

0/579

-

1/978

-

منبع :يافتههای پژوهش

طبق جدول شماره ( ،)6شاخصهای برازش مقدار مناسبی دارند .در اين میان مهمترين شاخص برازش در کار
با نرمافزار  PLSيعنی شاخص نیکويی برازش مقدار مناسبی ( )0/579دارد که نشاندهنده برازش خوب الگوی
مفهومی پژوهش است .ساير شاخصها نیز دارای وضعیت مناسبی هستند؛ برای مثال ،شاخص میانگین ضريب
مسیر ( )APCو شاخص میانگین ضريب تعیین ( )ARSدارای مقدار  Pکمتر از  0/05است که نشاندهنده
برازش خوب الگو است.
 .5-4آزمون فرضیههای پژوهش
در اين بخش نتايج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری و آزمون فرضیههای پژوهش ارائه شده است .نتايج
حاصل از بارهای عاملی و ضرايب مسیر بدست آمده برای روابط و متغیرهای مورد بررسی در فرضیههای
پژوهش ،در شکل های شماره ( )3و ( )4ارائه شده است.

شکل شماره ( )3مدل پژوهش در حالت معناداری

شکل شماره ( )4مدل پژوهش در حالت تخمین ضرايب مسیر
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در ادامه ،جدول شماره ( )7نتايج حاصل از آزمون الگوی ساختاری و نتايج حاصل از سنجش و آزمون فرضیهها
را ارائه میکند.
جدول شماره ( )7نتايج آزمون فرضیههای پژوهش
) H1
) H2
) H3
) H4
) H5
) H6

فرضیههای پژوهش
اجرای قرارداد آفست به عنوان ابزار بیمه بر امنیت ملی
اجرای قرارداد آفست بهعنوان ابزار بیمه بر امنیت اقتصادی
اجرای قرارداد آفست به عنوان ابزار بیمه بر امنیت نظامی
اجرای قرارداد آفست به عنوان ابزار بیمه بر امنیت سیاسی
اجرای قرارداد آفست بهعنوان ابزار بیمه بر امنیت اجتماعی
اجرای قرارداد آفست به عنوان ابزار بیمه بر امنیت فرهنگی

ضريب مسیر ()β
0/645
0/725
0/594
0/607
0/489
0/135

آماره t
33/649
51/267
22/902
29/086
9/722
1/039

نتیجه
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
رد
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با توجه به جدول شماره ( ،)7پنج فرضیه مورد بررسی در اين پژوهش ،تايید و يک مورد (قرارداد افست بر امنیت
فرهنگی) رد شده است .علت تأيید فرضیهها ،قرار گرفتن آماره  tدر خارج از بازه  -1/96تا  +1/96بوده و علت
رد فرضیه نیز قرار گرفتن آماره  tدر درون اين بازه است (برای فرضیه  ،6برابر با  1/039بوده است) .همچنین،
ضرايب مسیر ارائه شده در جدول ،میزان اثرگذاری هريک از متغیرها بر يکديگر را نشان میدهند که در اين
بین ،اجرای قرارداد آفست با  0/725بیشترين تأثیر را بر امنیت اقتصادی داشته و پس از آن ،بیشترين تأثیر از
اجرای قرارداد آفست با ضريب مسیر  0/645بر حوزه کلی امنیت شغلی و سپس با ضريب مسیر  0/607بر
امنیت سیاسی بوده است .همچنین بهغیر از امنیت فرهنگی که رابطه معناداری با اجرای قرارداد آفست نداشته
و تأثیرپذيری ناچیزی از آن داشته است ،کمترين اثرگذاری از اجرای اين قرارداد ،با ضريب مسیر  0/489بر
امنیت اجتماعی بوده است.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
امنیت ملی يکی از مهمترين و حیاتیترين بحثهای موجود در هر کشور است که همه دولتها و کشورها به
دنبال برقراری هرچه بیشتر آن در همه جوانب هستند .بحث امنیت در ارتباط کشورها با يکديگر اهمیت ويژهای
میيابد .با توجه به لزوم تجارت و ارتباط کشورها با يکديگر ،میبايست ريسکهای موجود کاهش يابد.
قراردادهای آفست نوعی از معامالت در تجارت بینالملل است که با توجه به اثراتی که بر تعهدات طرفین
معامله دارد و به نوعی منجر به کاهش ريسک خواهد شد ،نیازمند بررسی بیشتر و ارزيابی اثراتی که از جنبههای
مختلف بر کشور و بخصوص ابعاد امنیتی خواهد داشت ،است .امروزه ،مطالعات امنیت ملی در کشور به نگاهی
کالننگر و جامع نیاز دارد تا کشور را از معرض تهديدات سخت و نرم پیشِرو عبور دهد .با توجه به اهمیت
موضوع و ابهاماتی که در زمینه امنیت ملی و عوامل موثر بر آن و در مورد اثرات قراردادهای آفست بر کشور
وجود دارد ،اين پژوهش به دنبال پر کردن خأل موجود و تکمیل پژوهشهای گذشته و ايجاد ديدگاه روشن برای
مسئولین مربوطه در استفاده از قراردادهای آفست با شناخت بیشتر است .لذا ،اين پژوهش با هدف بررسی تأثیر
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اجرای قراردادهای افست به عنوان ابزار بیمه بر امنیت ملی به همراه پنج مورد از مهمترين ابعاد آن شامل امنیت
اقتصادی ،نظامی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،انجام شده است.
نتايج حاصل از تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش عبارت است از :فرضیه اول به بررسی تأثیر اجرای
قراردادهای آفست به عنوان يک ابزار بیمه ،بر امنیت ملی پرداخت و اين فرضیه با ضريب معناداری 33/649
مورد تأيید قرار گرفت و میزان اين اثرگذاری بر اساس ضريب مسیر 0/645 ،بدست آمده است .اين بدين
معناست که برای کشور جمهوری اسالمی ايران ،در صورت استفاده درست و به جا از قراردادهای جبرانی مانند
آفست در تجارت بینالملل ،امنیت ملی بهبود خواهد يافت .با توجه به اين که پژوهشی با موضوع مستقیم
مرتبط با اين پژوهش در اين حوزه انجام نشده است ،لذا نتايج را با مرتبط ترين پژوهشها مقايسه خواهیم کرد.
نتايج اين فرضیه ،با نتايج پژوهش موسوی ( ،)1393توکلی ثانی و همکاران ( ،)1396ربیعی و چاهی در سال
( ،)1398اريکسن و همکاران ( ،)2007آمارا و پارگاس ( ،)2009ترزيو و نیچو ( ،)2017هیرستوف و پترو (،)2017
کانیاينن و لهتونن ( )2019و سیتومینگ و همکاران ( )2020همخوانی دارد.
فرضیه دوم تا ششم به بررسی تأثیر اجرای قراردادهای آفست بر ابعاد مختلف امنیتی شامل امنیت اقتصادی،
نظامی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی میپردازد .نتايج تحلیل دادههای پژوهش نشان میدهد که استفاده از
قراردادهای آفست ،به ترتیب با ضريب معناداری  29/086 ،22/902 ،51/267و  ،9/722تأثیری مستقیم ،مثبت
و معنادار بر امنیت اقتصادی ،نظامی ،سیاسی و اجتماعی دارد و مقدار اين اثر به ترتیب برابر با ،0/594 ،0/725
 0/607و  0/489است .اما بر اساس نتايج ،استفاده از قراردادهای آفست با ضريب معناداری  1/039اثر معناداری
بر امنیت فرهنگی نداشته و اين فرضیه رد شده است .اين بدين معناست که برای کشور جمهوری اسالمی
ايران ،در صورت استفاده درست و به جا از قراردادهای جبرانی ،مانند آفست در تجارت بینالملل ،امنیت اقتصادی،
امنیت نظامی ،امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی از ابعاد امنیت ملی بهبود خواهد يافت ،اما اثری بر امنیت فرهنگی
نخواهد داشت .با توجه به اين که پژوهشی با موضوع مستقیم مرتبط با اين پژوهش در اين حوزه انجام نشده
است ،لذا نتايج را با مرتبط ترين پژوهشها مقايسه خواهیم کرد .نتايج فرضیه دوم تا ششم پژوهش ،با نتايج
پژوهش موسوی ( )1393که به بررسی رابطه تجارت بینالملل و امنیت اقتصادی پرداخته است ،دقیقی اصلی
و علوی آذر ( )1393که به بررسی اثر بیمه بازرگانی بر اقتصاد خوشبختی پرداختند ،توکلی ثانی و همکاران
( )1396که به بررسی رابطه معاهدات بینالملل و ابعاد مختلف امنیت ملی پرداختهاند ،ربیعی و چاهی (،)1398
اريکسن و همکاران ( ،)2007آمارا و پارگاس ( ،)2009ترزيو و نیچو ( ،)2017هیرستوف و پترو ( ،)2017کانیاينن
و لهتونن ( )2019که به بررسی قراردادهای آفست و امنیت ملی در کشور فنالند و با بررسی تسلیهات دفاعی
پرداختند و سیتومینگ و همکاران ( )2020که به بررسی استراتژیهای آفست دفاعی برای توسعه صنعت دفاع
ملی در ابعاد مختلف در اندونزی پرداختند ،همخوانی دارد .باتوجه به پاسخهای پاسخدهندگان در زمینه اين
متغیرها ،مسئولین میبايست استفاده از اين قراردادها را در راستای بهبود ابعاد مختلف امنیتی در کشور ،افزايش
دهند .سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ايران در سالیان پس از انقالب اسالمی با توجه به شرايط
مختلف دورههای تاريخی ،سیاستهايی مناسب برای تأمین امنیت ملی بوده است و جمهوری اسالمی در تالش
بوده است که با بکارگیری الگوهايی به تحقق اين سیاستها نائل آيد .با توجه به پیچیدهتر شدن مفهوم امنیت
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و افزايش تهديدهای جمهوری اسالمی ايران ازسوی دولتهای طاغوتی ،توجه به راهبردهای جامع در تأمین
امنیت جمهوری اسالمی ايران ضرورتی انکارناپذير است و همچنین میبايست از معامالت و قراردادهايی کم
ريسک تر مانند قراردادهای جبرانی آفست برای تأمین محصوالت و خدمات و فناوری استفاده کند تا با کاهش
ريسک در اين حوزهها ،امنیت اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و اجتماعی کشور و مردم بهبود يابد .همچنین از بعد
بهبود شرايط اقتصادی ،تفاوتی که قرارداد آفست به عنوان ابزار بیمه نسبت به ساير بیمهها دارد ،تعهدات دوطرفه
و يکسانی است که ايجاد کرده و منافع اقتصادی زيادی را برای هر دو طرف لحاظ میکند و همچنین تضمینی
بر اجرای درست معامله میشود و از هزينههای ريسکهای ديگر جلوگیری میکند.
در ادامه ،با توجه به تحلیلهای صورت گرفته و يافتههای پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی ارائه میشود .از جمله
اين پیشنهادها موارد زير است:
ايجاد سازوکارهای حقوقی جديد برای انجام معامالت خارجی از قبیل معامالت جبرانی ،اعتبارات
اسنادی ويژه و ضمانت نامههای ويژه در معامالت که خارج از رويههای معمول انجام گیرد ،میتواند
مديريت ريسکهای ناشی از تحريم را ارتقا بخشد.
تولید ناخالص ملی تأثیر مهمی روی اقتصاد و رفاه جوامع دارد .زمانی که تولید ناخالص ملی در
جامعهای افزايش میيابد ،درآمد ملی نیز افزايش میيابد ،از طرفی زمانی که تولید ناخالص ملی يا
به عبارتی رشد اقتصادی در جامعهای سیر صعودی به خود میگیرد اکثر بخشهای آن جامعه مانند
ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،نظامی و غیره از اين پیشرفت منتفع میشوند.
با توجه به اهمیت فرهنگ مردم هر کشور در رفتار و روابط داخلی آن و با توجه به عدم تأثیر استفاده
از قراردادهای آفست بر ايجاد امنیت فرهنگی برای کشور ،لذا پیشنهاد میشود که مسئولین کشور
برنامههای فرهنگی ويژه را برای مقابله با تهاجمات فرهنگی و افزايش امنیت فرهنگی کشور تدوين
و اجرايی کنند.
توجه و استفاده از اين قالبهای حقوقی مانند معامالت آفست و کارکردهای ممتاز و منحصر به فرد
آن می تواند راهگشای ورود فناوریهای موردنیاز به کشور و زمینه ساز توسعه زيربنايی و رشد صنايع
مادر باشد و اين امر توجه بیشتر محافل علمی و نهادهای تصمیم گیرنده را به اين نوع قراردادها
طلب میکند.
با توجه به مشکالت معشیتی مردم و بخصوص بعضی نقاط کشور که در نهايت منجر به کاهش
امنیت ملی خواهد شد ،دولت میبايست راهکار و راهبرد تأمین امنیت در بعد داخلی و در مناطق
قومی ،با کارامدی و اثربخشی حاکمیت در ابعاد نهادهای جامعه پذيری و انجام صحیح تکالیف
معیشتی را انجام دهد.
توجه ويژه به جايگاه گمرک در مبارزه با جرايم تجاری برای کمک به تقويت امنیت ملی کشور
ضروريست.
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تالش جهت تأسیس ،پژوهشگاههای بینالمللی علمی و فناوری با توجه به ظرفیت علمی موجود به
منظور همکاریهای علمی بیشتر بینالمللی با ساير دولتها و ارتقاء سطح علمی کشور و به کارگیری
نخبگان علمی در سازمانهای امنیتی به منظور بهرهگیری از توانايی علمی نخبگان جهت تأمین
امنیت ملی پیشنهاد میگردد.
تأکید ويژه بر استقالل و توانمندی بانک توسعه اسالمی از طريق گسترش بنگاههای فراملی اسالمی،
مقابله با ريسکهای سرمايهای ناشی از تحريمها را امکان پذير میسازد.
برنامهها و راهبردهای در جهت افزايش مشارکتهای منطقهای و بینالمللی جهت جذب سرمايههای
خارجی به کشور در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش تنشهای سیاسی می بايست طراحی
گردد.
ضروری است تا بسیاری از فعالیتهای پژوهش و فناوری دستگاههای مسئول در کشور در راستای
بهبود امنیت ملی دنبال شود.
با توجه به نوسانات نرخ ارز که سبب صدمه ديدن تولیدات داخلی شده است ،پیشنهاد میشود بانک
مرکزی با رويکردی ماليم و آرام به سمت کاهش اين نوسانات و همچنین تک نرخی شدن آن
حرکت کند.
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Abstract
Given the ongoing tensions in the international community in the present era
national security concerns have become a top priority for most countries. The
contracts that underpin trade relations, such as offset contracts, are one of the
means for enhancing national security. Therefore, the purpose of this study is to
investigate the impact of offset contracts as an insurance mechanism for
promoting national security. In this regard, national security in five dimensions
of economic, military, political, social and cultural security, were examined. The
statistical population of this study consists of all trade, security and economics
experts that are related to these fields. This research is applied in terms of its type
and purpose and in terms of data collection method can be characterized as a
descriptive-survey and a correlation study in type. The sampling methods adopted
were the Convenience Judgmental Sampling and Snowball and the sample size
was determined by the Theoretical Saturation Method. To achieve this purpose
this purpose, a suitable questionnaire was prepared and distributed among the
sample members. Subsequently, 25 of the received responses were analyzed
using the SPSS and Smart PLS software and Structural Equation Methods. The
results of the analysis indicate that the use of offset contracts has a positive and
significant effect on national security. Moreover, a positive and significant impact
on economic, military, political, social and cultural security was confirmed.
Findings showed that the use of offset contracts as an insurance mechanism with
a significant coefficient of 33.649 has a positive and significant effect on national
security and the magnitude of this effect is 0.645; Furthermore, the positive and
significant effect of offset contracts on economic, military, political and social
security was confirmed with significant coefficients of 51.267, 22.902, 29.086
and 9.722, respectively. However, its impact on cultural security was rejected
with a factor of 1.039. The results of this study indicate that by using offset
contracts as an insurance mechanism, the Islamic Republic of Iran can enjoy
several benefits in various dimensions of national security, the most important of
which is economic security.
Keywords: Security, National security, Commercial insurance, Offset contracts.
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