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Dominant social, economic and political conditions could be barriers of women’s participation. One
instrument to economic equity is micro credit funds. Micro credit funds in Iran and other developing
countries provide a range of economic services for rural women. evaluation of micro credit funds clients’
satisfaction is essential for both internal and external reasons. In light of these facts, the aim of this paper
is to measure women’ satisfaction with micro credit funds in Iran. The study population consisted of
women who participate in the two micro credit funds in Fars and Khuzestan Province of Iran (N-800). The
sample is selected using simple random quota sampling method (n=200) based on a list of names from
the Funds. The face validity of the questionnaire was approved by a group of experts. Furthermore, the
Cronbach's alpha sufficient coefficients used to evaluate the reliability of questions (0.7 to 0.9). the t-test
analysis revealed that participants in Fars and Khuzestan significantly differ from each other regarding
their loyalty to funds. The mean score of Fars participants was higher than that of Khuzestan participants.
The regression analysis revealed that expectation from funds and perceived quality explained 27% of the
variance in participant perceived value. While, expectation, perceived value and perceived quality explained 67% of the variance in participant satisfaction. Finally, , expectation, perceived value, perceived
image and satisfaction explained 42% of the variance in participant loyalty regarding micro credit funds.

Extended Abstract

I

1. Introduction
n developing countries women play a major
role in agriculture production. Women, also
contribute a signiﬁcant percentage of the labor

to small ruminant production. They also carrying loads
over long distances, grinding corn manually, working in
the homestead, raising children, and cooking. Rural women are integrated into the rural economy, which is basically
labor intensive and which exerts a heavy physical charge
on the majority of women and children. Nevertheless, it is
not always recognized, since structural authority is held by
men. Despite women’s considerable role, educational and/
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or training programs regarding agriculture and small ruminant production regarding women in villages and other
services in rural area are distant from an acceptable level.
Women compared to men also have little benefits in terms
of personal income, assets, healthcare programs, employment, and education. There are barriers to women's political and economic participation across the world. These
barriers to women’s participation could lead to the emergence of prevailing different social, economic and political systems. Based on the studies, one way to make sure
about women's empowerment and their status improvement is to develop mechanisms for women's participation
equality and equitable representation at all various levels
of the political process. Without women in prominent positions such as national legislatures, local government and
important economic activities, it is unlikely that the full
range of issues regarding gender will be addressed.
In order to increase political participation of women,
making sure of gender equity and equality in economic
is a priority agenda. this idea has been proved to be true
based on practical evidences. One instrument to economic
equity is micro credit funds. Micro credit funds in Iran and
other developing countries provide a range of economic
services for rural women. Micro credit funds all over the
world rely on feedback from women as their clients. Customer satisfaction measurement may be the most reliable
feedback system, considering that it provides the clients’
preferences and expectations in an effective, direct, meaningful and objective way.
Evaluation of customer satisfaction is very important issue for all types of business organization. Customer satisfaction is an important determinant of customer retention
which, in turn, has a very strong effect on profitability.
Customer satisfaction can, also help businesses acquire
new customers and maximize their lifetime value. In other
words, customer satisfaction is an heuristic tools by which
managers, policymakers and other stakeholders can learn
the customers’ opinion regarding the services received,
and also obtain a quality indicator of firms’ functioning.
It also provides the opportunity for the firms to evaluate
their current and future performance. Moreover, customer
satisfaction can promote employees’ motivation by providing a sense of achievement and accomplishment. As
such, many companies and service providers choose customer satisfaction as their main performance indicator; it
is on the mission statements of many large corporations
and has become a sought-after source of competitive advantage. In summary, evaluation of micro credit funds
clients’ satisfaction is essential for both internal and external reasons. Internally, micro credit funds clients’ satisfaction will help monitor performance, allocate resources,
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and compensate employees. Externally, it will provide
information to women, investors, policy makers. Despite
this, surprisingly little published research has investigated
women' satisfaction and to our knowledge no study of this
kind has been undertaken in Iran. In light of these facts,
the aim of this paper is to measure women’ satisfaction
with micro credit funds in Iran and to better understand of
why women participate or not in this funds.

2. Methodology
The study was designed as a cross-sectional survey. The
population of interest consisted of women who participate
in the two micro credit funds in Fars and Khuzestan Province of Iran. Our study sample consisted of 800 Women
who were selected through a simple random quota sampling method (n=200) based on a list of names from the
Funds. In designing the questionnaire, a 5-point scale
(Based on the nature of the items, the measuring scales
included: a 5 point scale from 5 very important/ easy to
1 not important/ easy at all; 5 very much to 1 not at all;
5 strongly agree to 1 strongly disagree; 5 very likely to
very 1 unlikely. A panel of experts confirmed the face validity of the questionnaire. Moreover, Cronbach’s alpha
reliability coefficients for the pilot study assessment were
employed to refine the questions to be prepared for the
final questionnaire. All scales indicated good-to-excellent
reliability, generally 0.7 to 0.9

3. Results
The differences/similarities in variables in funds were
investigated using the t-test. Participants in Fars and
Khuzestan significantly differ from each other regarding
their loyalty to funds. The mean score of Fars participants
was higher than that of Khuzestan participants.The regression analysis revealed that expectation from funds
and perceived quality explained 27% of the variance in
participant perceived value. While expectation, perceived
value and perceived quality explained 67% of the variance in participant satisfaction. Finally, expectation, perceived value, perceived image and satisfaction explained
42% of the variance in participant loyalty regarding micro
credit funds.

4. Discussion
Our analysis revealed that expectation is a very important factor in women’s satisfaction and loyalty with
microcredit fund. Furthermore, after expectation, in satisfaction value and in loyalty, satisfaction are other important determinant factors . Our results suggested that for
increasing women’s satisfaction and loyalty, policymak-
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ers should mostly focus on these three factors. Definitely,
logical expectation from women fund members will increase satisfaction and the value they earn from fund will
consequently increase their loyalty regarding fund.

5. Conclusion
Women are important part of any society so their participation and empowerment are very crucial for that society.
Microcredit funds in Iran and other developing countries
provide a range of economic services for rural women
which can influence and increase their participation and
empowerment. However, these funds should regularly be
evaluated for better services. In light of these facts, the
aim of this paper was to evaluate women’ satisfaction
with microcredit funds in Iran. Our analysis revealed that
expectation from funds and perceived quality explained
27% of the variance in participant’s perceived value.
While, expectation, perceived value and perceived quality explained 67% of the variance of participant’s satisfaction. Finally, expectation, perceived value, perceived
image, and satisfaction explained 42% of the variance in
participant’s loyalty regarding microcredit funds.
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عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری زنان روستایی نسبت به صندوقهای اعتبارات ُخرد در شهرستانهاي
مرودشت و رامهرمز
*مسعود یزدانپناه ،1عبدالعظیم آجیلی ،2زیبا بختیاری ،3مجتبی دهقانپور
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 -1استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،خوزستان ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،خوزستان ،ایران.
 -3کارشناس ارشد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،خوزستان ،ایران.
 -4دانشجوی دکترا ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،خوزستان ،ایران.
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کلیدواژهها:

صندوق اعتباری خُ رد،
رضایت ،وفاداری ،انتظارات،
خدمات درکشده

به منظور افزایش مشارکت سیاسی زنان و اطمینان از برابری جنسیتی و اقتصادی ،صندوق اعتباری خُ رد ساختار مناسبی است که در
سراسر جهان به زنان به عنوان مشتریان خود تکیه میکند .رضایت مشتری از عوامل مهم حفظ مشتری است و اثری بسیار قوی بر
سودآوری دارد .همچنین رضایت مشتری ابزاری اکتشافی است که مدیران ،سیاستگذاران و دیگر ذینفعان میتوانند با استفاده از آن
عملکرد فعلی و آینده خود را بررسی کنند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری زنان روستایی نسبت به
ی اعتبارات خُ رد در شهرستانهاي مرودشت و رامهرمز است .به منظور دستیابی به این هدف از روش تحقیق پیمایشی استفاده
صندوقها 
شد .با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی  200نفر از اعضای صندوقهای اعتباری خُ رد به عنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج
نشان داد وفاداری پاسخگویان مرودشتی به صندوقهای اعتباری خُ رد بیشتر از وفاداری پاسخگویان رامهرمزی است .متغیرهای انتظارات و
کیفیت خدمات دریافتی  27درصد از تغییرات متغیر ارزش درکشده و متغیرهای انتظارات ،ارزش درکشده و کیفیت خدمات دریافتی
درمجموع  65درصد از رضایت را پیشبینی میکنند .همچنین متغیرهای انتظارات ،ارزش درکشده ،وجهه و رضایت درمجموع  42درصد
از تغییرات وفاداری نسبت به صندوقهای اعتبارات خُ رد را پیشبینی میکنند.

 .1مقدمه

زنان و دختران روستایی انجام میدهند & (Saadi, Shabanali fami

امروزه نقش زنان در توسعه روستایی و کشاورزی بر کسی
پوشیده نیست .همچنین حضور گسترده زنان در عرصه اجتماع و
نقش مؤثر آنان در جامعه انکارپذیر نیست (Ghiasvand & Ammar,
) .2012زنان تولیدکنندگان و تبدیلکنندگان محصوالت کشاورزی
در نظام اقتصادی و مدیران داخلی خانوادههای خود هستن د �(Pap
) .zan, Khaledi & Soleimani, 2011مطالعات مختلف حاکی از آن
است در برخی نقاط روستایی که فعالیتهای زراعی نیاز مالی
خانواده را تأمین نمیکند سهم عمدهای از درآمد خانواده از طریق
صنایع دستی تأمین میشود .بیش از  90درصد از این فعالیتها را

با این وجود زنان از خدمات توسعه کشاورزی ،طرحهای اعتباری
کشاورزی و فناوریهایی که بهرهوری آنان را بهبود بخشد بهندرت
بهرهمند هستند ) .(Innocent & Onyedikachi, 2013در کشورهای
جهان سوم زنان نسبت به مردان با محدودیتهای بیشتری
مواجهند ،ازجمله موانع اجتماعی و فرهنگی ،محدودیتهای
قانونی و ساختاری ،بیسوادی زیاد ،تجربه ناکافی در مدیریت

) .Latifi, 2012درواقع میتوان گفت زنان روستایی به عنوان عناصر
نامرئی ،بخشی عظیمي از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد روستایی
را تشکیل میدهند ).(Latifi, Saadi & Shabanali fami, 2012
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اعتبارات و نداشتن وثیقه ) .(Kane, 2011از آنجا که اقتصاد
روستایی تا حد زیادي در طول سال راکد است و فرصتهاي
اشتغال در آن رشد نکرده است ،زنان تنها چند ماه در سال قادر
به گرفتن کار هستند و این وضعیت آنها را به کمک مالی وابسته
میکند ) .(Srivastava & Srivastava, 2010اگرچه زنان روستایی به
لحاظ قانونی میتوانند به تناسب حجم و سطح فعالیت از منابع
رسمی تقاضای اعتبار کنند ،اما به دلیل نبود وثیقه ملکی و ناتوانی
در ارائه تضمینهای دیگر قادر به دریافت وام از بانکها نیستند
).(Zaare & Bagheri, 2012
در همین رابطه زرافشانی و همکاران ( )2011معتقدند مشکل
عمده زنان روستایی ،عدم دسترسی آنان به خدمات مؤسسات
مالی ،به ویژه اعتبارات است .یکی از شیوههاي مؤثري که میتواند
مشارکت زنان در فعالیتهاي اقتصادي را به دنبال داشته باشد
اعطاي اعتبارات مورد نیاز به آنهاست ) .(Saberi Far, 2010اعتبارات
ُخرد میتواند سرمایه الزم را براي زنان ایجاد کند و عاملی براي
حمایت از واحدهاي کوچک بهرهبرداري ،ایجاد فرصتهاي شغلی
براي زنان روستایی ،جلوگیري از مهاجرت روستاییان و درنهایت
تعمیم عدالت اجتماعی باشد ).(Yaghoubi, 2005
با توجه به ارتباط بین توسعه روستایی و توسعه کشاورزي و نقش
اعتبارات ُخرد در تحقق این دو ،ضرورت توجه به اعتبارات ُخرد در
فرایند توسعه روستایی و توسعه کشاورزي بیش از پیش روشن
میشود ).(Favaedi, Chaharsooghi Amin & Pourhasan, 2011
بنابراین ،اعطای تسهیالت اعتبارات ُخرد موجب توانمندسازی
زنان عضو نسبت به زنان غیرعضو از طریق افزایش درآمد و اعتماد
به نفس در نواحی روستایی میشود ،همچنین در افزایش میزان
مشارکت و کارایی زنان ،تغییر نگرش مردان نسبت به توانایی زنان
و تشویق آنان از طریق کمک مؤثر است (Barimani, Nikmanesh
) .& Khodaverdiloo, 2012همچنین مشارکت زنان در صندوقهای
ُخرد نهتنها موجب افزایش منزلت اجتماعی زنان در خانواده و
جامعه میشود ،بلکه تنش و خشونت علیه زنان را در خانواده
کاهش میدهد .احتماالً علت این امر ایجاد مشارکت اقتصادی
در خانواده است ) .(Zarafshani, Alibeigi, & Faghiri, 2011در این
راستا ،تحقیقات نشان دادهاند زنانی که از خدمات اعتبارات ُخرد
بهرهمند میشوند با توانمندی میتوانند براي خود کسبوکاري
راه بیندازند ) .(Estapé-Dubreuil & Torreguitart-Mirada, 2010در
این میان ،صندوقهای اعتباری ُخرد زنان میتواند دسترسی به
اهداف توانمندسازی را آسانتر کند ).(Barimani et al., 2012
در نیمه دوم دهه  1990اعتبارات ُخرد در ریشهکن کردن
فقر پیشرفت قابل توجهی در سطح بینالمللی کرد ،تا جایی
که سازمان ملل سال  2005را سال بینالمللی اعتبارات ُخرد
نام نهاد ) .(Estapé-Dubreuil & Torreguitart-Mirada, 2010در
ایران دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی
نیز با بهرهگیری از تجربه کشورهای دیگر از سال  1379طرح
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صندوق اعتبارات ُخرد زنان روستایی را آغاز کرد که هدف آن
بهبود وضعیت اقتصادی مناطق روستایی ،کاهش بیکاری ،ایجاد
عدالت اجتماعی ،کاهش فقر و توانمندسازی زنان روستایی است
) .(Zarafshani et al., 2011طرح صندوقهای اعتباری ُخرد با هدف
افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و عشایری،
فراهمکردن زمینههای کارآفرینی ،ایجاد و تقویت نهادهای مردمی
در مناطق روستایی تدوین و اجرا شده است .سطح زندگی
خانوارهای روستایی و عشایری با توسعه اشتغال ُخرد و کوچک
در بخش کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته ارتقا یافته است.
راهاندازی چنین صندوقهایی باعث استقالل مالی زنان میشود.
صندوقها با ارائه تسهیالت با شرایط آسان نسبت به بانکها،
پایینبودن بهره ،نبود برخی قوانین پیچیده حاکم و کاستن
رفتوآمد به شهرها ،در بهبود وضع اقتصادی زنان روستایی نقش
مؤثری داشتهاند ).(Jalili & Ghorbani, 2013
برای موفقیت و توسعه این صندوقها شناخت وضعیت موجود
بسیار حیاتی است .بنابراین ،ارزیابی برنامههای ذکرشده قبل
از گسترش بیشتر صندوقها میتواند برای شناسایی مسائل،
بهبود عملکردها و حل مشکالت راهگشا باشد .بهویژه بررسی
میزان تحقق اهداف برنامهها و شناسایی نتایج پیشبینینشده و
تمهیدات و تحلیل فرایندهای مداخالت ،امکان اصالح رویهها را
در برنامههای فعلی و تدوین بهتر برنامههای آتی فراهم میکند
) .(Alaaddin & Jalali Mousavi, 2010یکی از روشهای شناسایی
مسائل و ارزیابی برنامههای ذکرشده ،ارزیابی به وسیله اعضای
تعاونیها از طریق سنجش رضایت آنهاست .تعیین رضایت
میتواند باعث تواناساختن نهادها به منظور پیشبینی راهبردها
و فنون رسیدن به هدف و بهبود نیازهای مشتریان شود .بنابراین،
سازمانها و نهادهای مختلف به وسیله نتایج سنجش رضایت،
نیازها و انتظارات مشتری ،خود را خواهند شناخت و با رفع این
نیازها ،زمینه رضایت مشتری و درنتیجه بقای آنها و سودآوری
برای سازمانها را مهیا خواهند ساخت ،زیرا نارضایتی مشتری
تبعات سنگین و پرهزینهای برای سازمان به دنبال دار د �(Yaz
).danpanah, Zamani & Rezaimoghadam, 2009

 .2مروری بر ادبیات موضوع
رضایت یعنی احساس خوب هنگامی که چیزی را که فرد
میخواهد رخ دهد یا حالتی که به دلیل تأمین یک نیاز یا خواسته
رخ میدهد ) .(Yazdanpanah et al., 2009رضایت یعنی ویژگیها
یا مشخصههایی که نیازها و خواستههای مشتری را به بهترین
روش برآورده میکند ) .(Bagram & Khan, 2012برای سنجش و
بررسی رضایت مدلهای مختلفی ارائه شده است (Yazdanpanah
) .et al., 2009در مدلهای سنجش رضایت سه سازه انتظارات
مشتری ،کیفیت دریافتی و ارزش دریافتی به عنوان سازههای
اصلی تشکیلدهنده مدل و عوامل مؤثر بر رضایت هستند.

عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری زنان روستایی نسبت به صندوقهای اعتبارات ُخرد در شهرستانهاي مرودشت و رامهرمز

کیفیت دریافتشده شامل سفارشیسازی ،قابلیت اطمینان و
کیفیت کلی ارائه خدمات است .درواقع کیفیت کلیتی از ویژگیها
و خصوصیات موجود در محصوالت است که میتواند نیازها و
خواستههای مشتری را برآورده سازد.
به عبارت دیگر ،کیفیت دریافتشده خدمات ،1نوعی ارزیابی
کلی در زمینه خوبی یا بدی یک محصول و خدمت یا نگرشی
در مورد آن محصول یا خدمت است ) .(Athiyaman, 1997کیفیت
خدمات دریافتشده در زمینه صندوقهای اعتباری ُخرد شامل
تمام خدماتی است که افراد از زمان عضویت تا دریافت وام و
بازپرداخت آن دریافت میکنند و به طور همزمان شامل موارد
عینی و ذهنی است ،مواردی همچون دسترسی به محل صندوق
و عدالت و رفتار مناسب.
بر اساس مدلهای رضایت ،ارزش دریافتی بر رضایت افراد تأثیر
دارد .هر اندازه ارزش دریافتی از خدمات بیشتر باشد ،رضایت
افراد نیز افزایش مییاب د �(Johnson, Gustafsson, Andreassen, Le
) .rvik, & Cha, 2001به عبارتی دیگر ،زمانی که مشتری چیزی را
درک میکند ،یعنی ارزش آن را تعیین میکند (Calisir & Calisir,
) .2004بگرام و خان ( )2012ارزش درکشده را به عنوان تفاوت
در مناسببودن محصول و هزینهای تعریف میکنند که مشتری
برای رسیدن به این خدمات متحمل میشود .در صندوقهای
اعتباری ُخرد ،ارزش دریافتی شامل هزینههایی میشود که فرد
در مقابل ارزش خدماتی که به دست آورده متقبل شده است.
بر اساس مدلهای رضایت ،انتظارات مشتری 2بر رضایت
مشتری از خدمات دریافتی تأثیر دارد .به عبارت دیگر ،انتظارات
یعنی مشتری نسبت به فایده کاال و خدمات چه انتظاری دارد.
انتظارات مشتری چیزی است که مشتری آن را پیشبینی میکند.
درواقع ،انتظارات مشتری تجربه قبل از مصرف محصول یا خدمت
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است ) .(Johnson et al., 2001در صندوق اعتبارات ُخرد ،انتظارات
مشتری ،انتظارات فرد را قبل از عضویت و دریافت خدمات از
صندوق دربر میگیرد.
بعضی از متخصصان رضایت در امور اقتصادی و اجتماعی
معتقدند وجهه ظاهری 3سازمان ارائهدهنده کاال یا خدمات
در برابر مشتری در رضایت مشتری مؤثر است .وجهه ظاهری
سازمان نزد مشتری به معنی دیدگاه مشتری نسبت به عملکرد
موفقیتآمیز سازمان در گذشته اس ت �(Zamani, Karami & Yaz
) .danpanah, 2007وجهه چیزی است که در ذهن و حافظه
مشتری باقی میماند .وجهه باید بتواند بر رفتار مشتری تأثیر
یگذارد .درواقع وجهه باید بهنوبهخود بر ّنیتهای رفتاری مانند
وفاداری تأثیر بگذارد ) .(Grigoroudis & Siskos, 2004در مدلهای
سنجش رضایت ،وجهه شرکتها بر سه متغیر انتظارات مشتری،
رضایت و وفاداری تأثیر مستقیم دارد ).(Sütőová & Šolc, 2009
بر اساس مدلهای سنجش رضایت ،سازه وفاداری مشتری از
نتایج رضایت مشتری است ) .(Johnson et al., 2001وفاداری ،ایجاد
تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کاالها
و خدمات به طور مکرر است (Mousakhani, Haghigi, & Tork Zadeh,
) .2012وفاداری نوعی تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا
خدمت برتر در آینده است ،به صورتی که همان برند یا محصول با
وجود تأثیرات و تالشهای بازاریابی بالقوه رقبا خریداری شو د �(Mou
) .sakhani et al., 2012مطالعات نشان داده است افزایش رضایت باعث
افزایش وفاداری مشتری میشود ).(Yazdanpanah et al., 2009
محققان معتقدند رضایت و وفاداری از یک مؤسسه یا شرکت بر
اساس محل ارائه خدمت متفاوت اس ت �(Sayers, Kilmer, Lee, & Flam
) .bert, 1992; Yazdanpanah et al., 2009در این پژوهش دو شهرستان
(مرودشت در استان فارس و رامهرمز در استان خوزستان) بررسی
شدهاند .هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان

1. Perceived Quality Service
2. Expectation

3. Image

تصویر  .1چهارچوب نظری تحقیق.
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رضایت و وفاداری از صندوقهای اعتبارات ُخرد زنان روستايي از
دیدگاه زنان عضو در دو شهرستان مرودشت و رامهرمز است .تصویر
شماره  1چهارچوب نظری تحقیق را نشان میدهد.

و  146نفر ( 74/5درصد) متأهل بودند .از نظر شاغلبودن 22 ،نفر
( 11/6درصد) شاغل و  168نفر ( 88/4درصد) بیکار بودند و 10
نفر نیز به این سؤال پاسخ ندادند .میانگین فاصله پاسخگویان تا
شهر  25/78کیلومتر با انحرافمعیار  18/55بود .از نظر عضویت
در گروههای دیگر (نهاد ،سازمان یا انجمن دیگر)  29نفر (15/9
درصد) از پاسخگویان در گروههای دیگر عضو بودند و  153نفر
( 84/1درصد) نیز در گروههای دیگر عضو نبودند.

 .3روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است که به منظور بررسی عوامل
مؤثر بر رضایت و وفاداری زنان روستایی از صندوقهای اعتبارات
ُخرد انجام شده است .جامعه آماری در این پژوهش اعضای
تعاونیهای اعتباری ُخرد زنان شهرستان مرودشت و رامهرمز
بودند ( .)N=800تعداد نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان
محاسبه شد ( .)n=200از آنجا که فقط  420نفر از اعضا وام
دریافت کرده بودند ،نمونهها از بین این  420نفر انتخاب شدند.
در این تحقیق به منظور انتخاب نمونه تحقیق از روش نمونهگیری
طبقهای تصادفی استفاده شد .دادهها با استفاده از پرسشنامه
جمعآوری شد .برای سنجش متغیرهای چهارچوب نظری از
طیف پنج گزینهای «بسیار زیاد»« ،زیاد»« ،متوسط»« ،کم» و
«بسیار کم» استفاده شد .روایی پرسشنامه بر اساس نظر اعضای
هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
تأیید و پایایی پرسشنامه با استفاده طرح پیشآزمون به حجم30
نفر در خارج از نمونه نهایی انجام شد .به منظور سنجش پایایی
همه متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (جدول شماره
 .)1به منظور تجزیهوتحلیل دادهها و آزمودن چهارچوب نظری
تحقیق از آزمونهای مقایسه میانگین ،همبستگی ،رگرسیون
خطی و نسخه  20نرمافزار  SPSSاستفاده شد .در جدول شماره 2
گویههای استفادهشده برای سنجش متغیرهای تحقیق بر اساس
تحقیقات قبلی ارائه شده است.

همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد از نظر روش آشنایی
پاسخگویان با صندوقهای اعتباری ُخرد 115 ،نفر ( 63/2درصد)
از پاسخگویان از طریق جهاد کشاورزی 32 ،نفر (17/6درصد) از
طریق دوستان 25 ،نفر ( 13/7درصد) از طریق خانواده و  10نفر
( 5/5درصد) نیز از طریق همسایهها با این صندوقها آشنا شدهاند.
 18نفر نیز به این سؤال پاسخ ندادند .از نظر سطح تحصیالت بین
پاسخگویان 5 ،نفر ( 4/3درصد) بیسواد 16 ،نفر ( 13/8درصد)
ابتدایی 32 ،نفر ( 27/6درصد) راهنمایی 19 ،نفر ( 25درصد)
دیپلم 9 ،نفر ( 7/8درصد) فوقدیپلم و  22نفر ( 19درصد) مدرک
لیسانس داشتند 3 .نفر ( 2/6درصد) نیز دانشجو بودند .میانگین
سابقه عضویت پاسخگویان در صندوقهای اعتباری ُخرد 3/42
سال با انحرافمعیار  3/48است که کمترین سابقه  1سال و
بیشترین  14سال است.
همانطور که جدول شماره  4نشان میدهد ،پاسخگویان
انتظارات نسبتاً زیادی از صندوقهای اعتبارات ُخرد دارند (7/6
از  .)10این امر ممکن است بر اساس تبلیغات سازمان جهاد
کشاورزی و مسئوالن صندوق به وجود آمده باشد که درنهایت
فعالیت صندوق را با مشکل روبهرو میکند ،چرا که انتظارات باال
باعث میشود ارزش دریافتی ،رضایت و درنهایت وفاداری اعضا
بهراحتی جلب نشود .از نظر پاسخگویان ،کیفیت خدمات دریافتی
از صندوقهای اعتباری ُخرد نسبتاً متوسط است ( 43از .)85
به عبارت دیگر ،این یافته نشان میدهد از دیدگاه پاسخگویان
صندوق اعتبارات ُخرد امکانات و لوازم نسبتاً خوبی دارد ،خیلی

 .4یافتهها
بررسی آمار توصیفی نشان داد میانگین سن پاسخگویان  36سال
با انحرافمعیار  8/60بود .همچنین میانگین تعداد اعضای خانواده
 5/33نفر با انحرافمعیار  1/99بود که  50نفر (25/5درصد) مجرد
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.

738

متغیر

تعداد گویه

ضریب آلفا کرونباخ

انتظارات

2

0/83

وجهه ظاهری

5

0/80

کیفیت خدمات دریافتی

17

0/90

ارزش درک شده

5

0/90

رضایت

5

0/80

وفاداری

3

0/72

عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری زنان روستایی نسبت به صندوقهای اعتبارات ُخرد در شهرستانهاي مرودشت و رامهرمز
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جدول  .2تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.
متغیر

گویهها

رضایت

من فکر میکنم کار درستی انجام دادم که عضو صندوق خُ رد زنان شدم.
تجارب کلی من از عضویت در صندوق زنان خوشحالکننده است.
کارایی و عملکرد صندوق اعتبارات خُ رد بیشتر از انتظارات من بوده است.
نسبت به ایدئالهای من عملکرد صندوق اعتبارات خُ رد خوب بوده است.
در کل از صندوق اعتبارات خُ رد راضی هستم.

وفاداری

من همیشه از کلمات خوبی برای توصیف صندوق اعتبارات خُ رد استفاده میکنم.
من به همه دوستانم توصیه میکنم عضو صندوق اعتبارات خُ رد شوند.
اگر به عقب برگردم دوباره عضو صندوق اعتبارات خُ رد خواهم شد.

انتظارات

تجربههای من در استفاده از صندوق خُ رد بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
خدماتی که بهوسیله صندوق خُ رد به من ارائه شد بهتر از انتظارات من بود.
در کل خیلی از انتظارات من درباره استفاده از صندوق خُ رد با عضویت در آن تأیید شد.

کیفیت خدمات
دریافتی

رفتار کارکنان جهاد کشاورزی مؤدبانه و دوستانه است.
کارکنان جهاد کشاورزی فعالیتهای مربوط به صندوق را سریع انجام میدهند.
کارکنان جهاد کشاورزی که با اعضای صندوق همکاری میکنند مهارت کافی دارند.
در انجام امور مربوط به صندوق ،نظرات و خواستههای اعضا را لحاظ میکنند.
صندوق امکانات و لوازم مناسبی دارد.
صندوق خیلی زود و مناسب به اعضا خدمات یا وام ارائه میدهد.
میزان اعتبارات کافی و مناسب است.
زمان بازپرداخت اعتبارات مناسب است.
محل ساختمان صندوق مناسب است.
محل صندوق امکانات الزم را دارد.
چون عضو صندوق هستم بهراحتی میتوانم وام دریافت کنم.
چون عضو صندوق هستم سند یا وثیقه برای دریافت وام الزم ندارم.
میزان حق عضویت خوب و منصفانه است.
نحوه بازپرداخت وامها مناسب است.
در امور مربوط به صندوق عدالت رعایت میشود.

ارزش درکشده

وجهه

هزینهای که برای عضویت در صندوق صرف کردم ارزشش را داشت.
زمانی که صرف عضویت در صندوق کردم ارزشش را داشت.
نسبت به خدمات و اعتباراتی که صندوق به من ارادئه داد ،عضویت در صندوق ارزشمند است
نسبت به مزایایی که از صندوق دریافت کردم عضویت در صندوق ارزشش را داشت.
در کل برای من عضویت در صندوق بسیار باارزش است.
خانمها حرفهای خوبی درباره صندوق میزنند.
خانمهای باتجربه و ماهر دید خوبی نسبت به صندوق دارند.
دید خوبی نسبت به جهاد کشاورزی و کارمندان آن به عنوان بانیان صندوق وجود دارد.
بین اعضای خانوادهها دید خوبی نسبت به صندوق وجود دارد.
در کل دید خوبی نسبت به صندوق خُ رد زنان در منطقه وجود دارد.

زود و مناسب به اعضا خدمات یا وام ارائه میدهد ،میزان اعتبارات
کافی و زمان بازپرداخت اعتبارات مناسب است.
در خصوص متغیر وجهه ،وجهه ظاهری صندوقهای اعتبارات

ُخرد پایین است .زنان و اعضای خانوادهها دید خوبی نسبت
به صندوق اعتبارات ُخرد ندارند .در کل دید خوبی نسبت به
صندوقهای اعتبارات ُخرد زنان در منطقه وجود ندارد .همچنین
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جدول  .3روش آشنایی پاسخگویان با صندوق اعتبارات خُ رد.
سطوح متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

جهاد کشاورزی

115

57/5

63/2

63/2

دوستان

32

16

17/6

80/8

خانواده

25

12/5

13/7

94/5

همسایه

10

5

5/5

100

جم ع پاسخگویان

182

91

100

بدون پاسخ

18

9

جمع کل

200

100

پاسخگویان از صندوقهای ُخرد اعتباری رضایت تقریباً زیادی
دارند .به عبارت دیگر ،از دیدگاه پاسخگویان عضویت در این
صندوقها کار درستی است .آنها از تجربههایی که در این
صندوقها به دست میآورند خوشحال هستند و کارایی و عملکرد

صندوق اعتبارات ُخرد بیشتر از انتظار آنهاست.
در خصوص متغیر ارزش درکشده صندوقهای اعتباری ُخرد،
پاسخگویان ارزش صندوق اعتبارات ُخرد را در حد پایینی درک
کردهاند .به عبارت دیگر ،از دیدگاه آنان هزینه و زمانی که صرف

جدول  .4آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.
متغیر

فراوانی

کمینه

بیشینه

میانگین

انحرافمعیار

طیف پاسخ

انتظارات

198

3

15

7/66

2/71

2-10

کیفیت خدمات دریافتی

166

19

67

43/37

12/1

17-85

وجهه ظاهری

185

5

25

12

3/69

5-25

رضایت

188

5

22

11/32

3/98

3-15

ارزش

186

5

25

10/93

4/18

5-25

وفاداری

190

3

15

6/64

2/52

3-15

جدول  .5مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق از دیدگاه پاسخگویان بر اساس محل پرکردن پرسشنامهها (استانهای خوزستان و فارس).
متغیر

خوزستان

0/117

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

وجهه ظاهری

12/37

3/87

11/52

3/42

1/58

کیفیت خدمات دریافتی

44/65

11/79

41/69

12/35

1/56

0/121

انتظارات

7/63

2/86

7/92

2/48

*-1/15

0/011

ارزش درکشده

10/81

4/23

11/10

4/15

-0/47

0/642

رضایت

11/17

4/20

11/50

3/67

-0/58

0/565

وفاداری

5/95

2/48

7/61

2/28

**-4/75

0/0001

* معنیداری در سطح  5درصد ** ،معنیداری در سطح  1درصد

740

فارس

آماره تی

سطح معنیداری
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عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری زنان روستایی نسبت به صندوقهای اعتبارات ُخرد در شهرستانهاي مرودشت و رامهرمز

جدول  .6ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها.
کیفیت خدمات

ارزش درکشده

وجهه ظاهری

وفاداری

رضایت

متغیرها

انتظارات

انتظارات

1

کیفیت خدمات

**0/55

1

وجهه ظاهری

**0/41

**0/40

1

ارزش درکشده

**0/48

**0/35

**0/47

1

رضایت

**0/77

**0/38

**0/37

**0/56

1

وفاداری

**0/60

**0/29

*0/17

**0/47

**0/61

1

* معناداری در سطح  5درصد ** ،معناداری در سطح  1درصد

عضویت در این صندوقها کردهاند ارزش ندارد و عضویت در
صندوق نسبت به خدمات و اعتباراتی که ارائه میدهد و مزایایی
که اعضا از صندوق دریافت کردهاند ارزش کمتری دارد .در زمینه
متغیر وفاداری ،میزان وفادای پاسخگویان نسبت به صندوق
اعتبارات ُخرد در حد پایینی است.
به منظور مقایسه میانگین متغیرهای وجهه ظاهری ،کیفیت
خدمات دریافتی ،انتظارات ،ارزش درکشده ،رضایت و وفاداری
بین پاسخگویان عضو دو صندوق اعتباری ُخرد شهرستانهای
مرودشت و رامهرمز از آزمون تی مستقل استفاده شد .همانگونه
که در جدول شماره  5نشان داده شده است بین میانگین
انتظارات پاسخگویان عضو صندوق اعتباری ُخرد استان خوزستان
(شهرستان رامهرمز) نسبت به صندوقهای اعتباری ُخرد با
انتظارات پاسخگویان عضو صندوقهای اعتباری ُخرد استان
فارس (شهرستان مرودشت) تفاوت آماری معنیداری در سطح 5
درصد وجود دارد ( t=-1/15و  ،)Sig.=0/011بهطوریکه میانگین
انتظارات پاسخگویان شهرستان مرودشت از صندوقهای اعتباری
ُخرد ( )7/92بیشتر از میانگین انتظارات پاسخگویان شهرستان
رامهرمز ( )7/63است.

به عبارتی دیگر ،پاسخگویان شهرستان مرودشت انتظارات
بیشتری از صندوقهای اعتباری ُخرد دارند .همچنین نتایج
جدول شماره  5نشان میدهد بین میانگین وفاداری پاسخگویان
استانهای خوزستان و فارس تفاوت آماری معنیداری وجود دارد
( t=-4/75و  ،)Sig.=0/0001بهطوریکه وفاداری پاسخگویان
استان فارس نسبت به صندوقهای اعتباری ُخرد ( )7/61بیشتر
از وفاداری پاسخگویان استان خوزستان ( )5/95نسبت به این
صندوقها است .بقیه متغیرها بین اعضای این دو صندوق تفاوتی
نداشتند .این نتایج فرضیه تفاوت در میزان وفاداری افراد نسبت به
یک مؤسسه در نقاط مختلف را تأیید میکند .بنابراین ،به منظور
رضایت و وفاداری افراد نیاز است سیاستهای صندوق به صورت
محلی و غیرمتمرکز تعیین شود.
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شد .همانگونه جدول شماره  6نشان میدهد متغیر
وفاداری رابطه آماری مستقیم و معنیداری با متغیرهای انتظارات
( ،)r=0/60کیفیت خدمات درکشده ( ،)r=0/29وجهه ظاهری
( ،)r=0/17ارزش درکشده ( )r=0/47و رضایت ( )r=0/61دارد.
همچنین رضایت رابطه مستقیم و معنیداری با متغیرهای انتظارات

جدول  .7تحلیل رگرسیون خطی عوامل مؤثر بر ارزش درکشده صندوق اعتبارات خُ رد به روش اینتر.
متغیر

ضریب رگرسیونی
استانداردنشده ()B

خطای استاندارد
()SE

ضریب رگرسیونی استانداردشده ()β

سطح معناداری ()Sig.

انتظارات

  0/69

0/124

0/454

0/0001

کیفیت خدمات دریافتی

0/034

0/027

0/103

0/205

Sig.=0/0001

=4/040مقدار ثابت ()Constant

F=29/210

متغیر

ضريب همبستگي چندگانه
()Multiple R

مجذور ضريب
همبستگي ()R2

مجذور ضریب همبستگی تعدیلشده ((R2 Adjust

ارزش درکشده

0/52

0/27

0/26

741
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جدول  .8تحلیل رگرسیون خطی عوامل مؤثر بر رضایت از صندوق اعتبارات خُ رد به روش اینتر.

خطای استاندارد ()SE

ضریب رگرسیونی
استانداردشده ()β

ضریب رگرسیونی
استانداردنشده ()B

کیفیت خدمات دریافتی

-0/04

0/019

-0/12

وجهه ظاهری

0/015

0/063

متغیر

1/03

انتظارات

ارزش درکشده

متغیر
رضایت

0/237

F=70/089
ضريب همبستگي چندگانه
()Multiple R
0/81

0/094

0/71

0/057

0/25

مجذور ضريب همبستگي ()R2

0/037

0/0001

مجذور ضریب همبستگی تعدیلشده ((R2 Adjust

0/65

برای تعیین اثر متغیرهای انتظارات و کیفیت خدمات دریافتی
(بر اساس مدل) بر متغیر ارزش درکشده از رگرسیون خطی به
روش اینتر استفاده شد .نتایج تحلیل رگرسیون در جدول شماره
 7نشان داد اثر متغیر انتظارات از صندوقهای اعتباری ُخرد بر
ارزش درکشده معنادار است .این دو متغیر در مجموع  27درصد
از تغییرات متغیر ارزش درکشده صندوقهای اعتباری ُخرد را
تبیین کردند (.)F=29/21 ،Sig.=0/0001 ،Constants=4/040
جدول شماره  7نشان میدهد یک واحد تغییر در متغیر انتظارات،
 0/45تغییر در متغیر ارزش درکشده اعضای تعاونیها نسبت به
تعاوتی اعتبارات ُخرد ایجاد میکند.
همانگونه که جدول شماره  8نشان میدهد ،برای تعیین اثر
متغیرهای انتظارات ،کیفیت خدمات دریافتی ،ارزش درکشده و
وجهه ظاهری صندوق اعتبارات ُخرد بر متغیر رضایت (بر اساس

0/0001

0/817
0/014
=2/590مقدار ثابت ()Constant

Sig.=0/0001

( ،)r=0/77کیفیت خدمات درکشده ( ،)r=0/38وجهه ظاهری
( )r=0/37و ارزش درکشده ( )r=0/56دارد.

سطح معناداری ()Sig.

0/64

مدل) از آزمون رگرسیون خطی به روش اینتر استفاده شده است.
نتایج نشان داد متغیرهای انتظارات ،کیفیت خدمات دریافتی و
ارزش درکشده تأثیر آماری معناداری بر متغیر رضایت دارند .این
متغیرها میتوانند  65درصد از تغییرات متغیر رضایت اعضا از
صندوق اعتبارات ُخرد را تبیین کنند
( .)F=70/089 ، Sig.=0/0001 ،Constants=2/59همچنین
جدول شماره  8نشان میدهد متغیر انتظارات مشتری ()β=0/71
در مقایسه با متغیرهای کیفیت خدمات دریافتی ( )β=-0/12و
ارزش درکشده ( )β=0/25قدرت بیشتری در پیشبینی میزان
رضایت اعضا نسبت به صندوقهای اعتباری ُخرد دارد .بنابراین،
افزایش یک واحد تغییر در متغیرهای انتظارات ،کیفیت خدمات
دریافتی و ارزش درکشده صندوقهای اعتبارات ُخرد به ترتیب
باعث  -0/12 ،0/71و  0/25تغییر در میزان رضایت پاسخگویان
نسبت به صندوق اعتبارات خُرد میشود.
بر اساس جدول شماره  9نتایج حاصل از رگرسیون خطی به

جدول  .9تحلیل رگرسیون خطی عوامل مؤثر بر وفاداری اعضای صندوق اعتبارات خُ رد به روش اینتر.
متغیر

ضریب رگرسیونی
استانداردنشده ()B

خطای استاندارد ()SE

ضریب رگرسیونی
استانداردشده ()β

سطح معناداری ()Sig.

انتظارات

0/37

0/108

-0/389

0/001

کیفیت خدمات دریافتی

-0/004

0/016

-0/020

0/795

وجهه ظاهری

-0/143

0/054

-0/199

0/009

ارزش درکشده
رضایت

متغیر
وفاداری

742

0/159

F=21/617

0/14

ضريب همبستگي چندگانه
()Multiple R
0/65

0/051
0/070

Sig.=0/0001

مجذور ضريب همبستگي ()R2
0/42

0/002

0/251

0/047

0/212

=2/501مقدار ثابت ()Constant

مجذور ضریب همبستگی تعدیلشده ((R2 Adjust
0/40

عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری زنان روستایی نسبت به صندوقهای اعتبارات ُخرد در شهرستانهاي مرودشت و رامهرمز

روش اینتر نشان داد از بین متغیرهای انتظارات ،کیفیت خدمات
دریافتی ،ارزش درکشده و رضایت از صندوق اعتبارات ُخرد،
متغیرهای انتظارات ،ارزش درکشده ،وجهه ظاهری و رضایت بر
متغیر وفاداری پاسخگویان نسبت به صندوق اعتبارات ُخرد تأثیر
آماری معناداری دارند .این متغیرها در مجموع میتواند  42درصد
از تغییرات متغیر وفاداری نسبت به صندوق اعتبارات ُخرد را تبیین
کنند ( .)F=21/617 ،Sig.=0/0001 ،Constants=2/501نشان داد
متغیر انتظارات ( )β=-0/39نسبت به متغیرهای ارزش درکشده
( ،)β=0/25وجهه ظاهری ( )β=-0/20و رضایت از صندوقهای
اعتبارات ُخرد ( )β=0/21تأثیر بیشتری بر وفاداری اعضای
صندوقهای اعتبارات ُخرد دارد .به عبارت دیگر ،به ازای یک واحد
تغییر در انتظارات اعضا ،ارزش درکشده ،وجهه ظاهری و رضایت
نسبت به این صندوقها به ترتیب  -0/20 ،0/25 ،-0/38و  0/21در
متغیر وفاداری نسبت به این صندوقها تغییر ایجاد میکند.

 .5بحث و نتیجهگیری
ارتباط بین توسعه روستایی و توسعه کشاورزی و نقش اعتبارات
ُخرد در تحقق این دو ،ضرورت توجه به اعتبارات ُخرد را در فرایند
توسعه روستایی و توسعه کشاورزی روشن میسازد .اعتبارات
ُخرد میتواند سرمایه الزم را برای زنان ایجاد کند و عاملی برای
حمایت از واحدهای کوچک بهرهبرداری ،ایجاد فرصتهای شغلی
برای زنان روستایی ،جلوگیری از مهاجرت روستاییان و درنهایت
تعمیم عدالت اجتماعی باشد .با این وجود اگر برنامههای اعتبارات
ُخرد و صندوقهای اعتبارات ُخرد بدون شناخت و به طور انبوه
اجرا شوند ،شکست آنها محتمل خواهد بود .بنابراین ،بررسی
برنامههای ذکرشده قبل از گسترش بیشتر آنها میتواند برای
شناسایی مسائل ،بهبود عملکردها و حل مشکالت راهگشا باشد.
نتایج مقایسه میانگینها نشان داد وفاداری پاسخگویان
مرودشتی نسبت به صندوقهای اعتباری ُخرد بیشتر از وفاداری
پاسخگویان رامهرمزی است .از آنجا که وفاداری به یک مؤسسه یا
سازمان برای دریافت خدمات مهمترین عامل در میزان پایداری
آن مؤسسه است ) ،(Johnson et al., 2001بهتر است صندوقهای
ُخرد در این راه بیشتر تالش کنند ،هر چند نتایج آمار توصیفی در
کل نمونه نشان داد میزان وفاداری اعضا زیاد نیست ( 6/64از .)15
متغیرهای انتظارات بر ارزش درکشده صندوقهای اعتبارات
ُخرد توسط افراد تأثیر آماری معنیداری دارد که با مطالعه اتیامن
( )1997همخوانی دارد ) .(Athiyaman, 1997همچنین آزمون
مقایسه میانگینها نشان داد انتظارات اعضای استان فارس بیشتر
از استان خوزستان است.
متغیرهای انتظارات ،کیفیت خدمات دریافتی و ارزش
درکشده بر رضایت افراد از صندوقهای اعتباری ُخرد تأثیر
آماری معنیداری دارد که با نتایج آتیامان ( ،)1997کالیسیر و
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کالیسیر ( )2004و جانسون و همکاران ( )2001همخوانی دارد
).(Athiyaman, 1997; Calisir & Calisir, 2004; Johnson et al., 2001
نتایج نشان داد متغیر انتظارات قویترین متغیر پیشبینیکننده
رضایت افراد از صندوقهای اعتباری ُخرد است .از طرفی نتایج
نشان میدهد وجهه ظاهری صندوقهای اعتباری ُخرد بر رضایت
افراد تأثیر آماری معنیداری ندارد که این نتیجه با نتایج مطالعات
زمانی و همکاران ( ،)2007گریگرودیس و سیسکاس ()2004
و ساتووا و سلک ( )2009مغایرت دارد ;(Zamani et al., 2007
) .Grigoroudis & Siskos, 2004; Sütőová & Šolc , 2009جانسون
و همکاران ( )2001معتقدند اثر انتظارات میتواند با کیفیت
خدمات دریافتی از بین رود .به عبارت دیگر ،اثر این متغیر با
کیفیت خدمات دریافتی پوشش داده شود.
متغیرهای انتظارات ،ارزش درکشده ،وجهه ظاهری و رضایت
بر متغیر وفاداری پاسخگویان نسبت به صندوق اعتبارات ُخرد
تأثیر آماری معناداری دارند که این نتایج با نتایج جانسون و
همکاران ( ،)2001یزدانپناه و همکاران ( ،)2009ساتووا و سلک
( )2009و گریگرودیس و سیسکاس ( )2004همخوانی دارد
(Johnson et al., 2001; Yazdanpanah et al., 2009; Sütőová & Šolc

)., 2009; Grigoroudis & Siskos, 2004

با توجه به نتایج بهدستآمده ،متغیر انتظارات مقدار قابل
توجهی از تغییرات ارزش درکشده ،رضایت و وفاداری افراد از
صندوقهای اعتبارات ُخرد را پیشبینی میکنند .بنابراین ،با
برآوردهشدن انتظارات اعضا توسط صندوقهای اعتباری ُخرد
ارزش وجودی این صندوقها بیشتر درک میشود .همچنین
رضایت و وفاداری اعضا نسبت به این صندوقها بیشتر میشود.
القا و ایجاد انتظارات مناسب در اعضای این صندوقها نسبت
به اهداف صندوق نقش بسیار زیادی در افزایش رضایت اعضا و
پایداری این صندوقها خواهد داشت .اگر اعضا و خانوادههای آنها
دیدگاه خوبی نسبت به این صندوقها داشته باشند ،وفاداری آنها
نسبت به این صندوقها افزایش مییابد.
پیشنهاد میشود انتظارات بجا و مناسب در اعضای صندوقها
ایجاد شود ،زیرا یکی از مهمترین سیاستگزاریها برای پایداری و
دوام صندوقهای ُخرد زنان است .انتظارات نابجا باعث عدم رضایت و
جدایی از صندوق بهوسیله اعضا و ازبینرفتن صندوق خواهد شد .ایجاد
ارزش مناسب در وامهای پرداختی عامل مهم دیگری در بقا و پایداری
صندوقها خواهد بود .همچنین توصیه میشود نشستهای دورهای
مسئوالن با اعضا تشکیل شود و از نظرات آنها در خصوص رضایت از
کیفیت خدمات دریافتی و همچنین از انتظارات آنها از این صندوقها
برای بهبود فعالیتهای صندوقها استفاده شود .به منظور افزایش
دانش و آگاهی جامعه نسبت به این صندوقها ،وجهه صندوقهای
اعتباری ُخرد از طریق تبلیغات و اعضا و رسانههای عمومی مطرح
شود .همچنین برنامهها ،تسهیالت و فعالیتهای انجامگرفته و آینده
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