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Lending microloans for employment creation and prosperity of production is an appropriate way to em-
power the poor, generate income, reduce poverty and improve food security. Nevertheless, the evidence 
shows that part of these microloans is faced with moral hazards and spent on non-productive affairs. 
This study aimed to investigate the spending of business microloans granted by local microcredit funds 
in the county of Qaleh Ganj in Kerman province and to identify the most important factors affecting their 
efficient usage. The statistical population consisted of 21,000 rural members of the microcredit funds set 
up in Qaleh Ganj County. The sample size was calculated using the G*Power software (n = 203) and the 
sampling was carried out by multistage sampling. The results showed that 46.8% of the members used 
their production loans in a non-productive way and took it out of the business, 44.3% of the respondents 
used their loans to maintain their previous business and 8.9% of them used their loans to create new 
jobs. Logistic regression analysis showed that the variables, namely "times of supervision", "number of 
group members", "dissatisfaction with high monthly installments", "perceived behavioral control", "per-
ception of job performance", "perceived career advancement prospects" and "level of education" have 
explained between 46 and 61 percent of the individual membership in both groups of the dependent 
variable "using business microloans for business development".
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Extended Abstract

1. Introduction

icrocredit is one of the poverty eradica-
tion and unemployment reduction strate-
gies that has become the primary focus 

of pundits and policymakers in various countries over 
the last few years (Negin, 2005). While the formal bank-
ing system initially refused to provide the poor with credit 
services, most developing countries are now increas-
ingly considering meeting the financial needs of the poor 
through granting microloans. All of the key international 
institutions, including the European Union (EU), United M
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Nations (UN), World Bank, and Asian Development 
Bank, allocate a portion of their financial resources and 
research efforts to microcredit. Granting microloans to the 
poor for the sake of poverty remediation is a vital poverty 
reduction strategy (Akhter & Cheng, 2020). The microloan 
granting process was accelerated across the globe in more 
than 60 countries over two decades (Bateman, 2010).

On the other hand, loans seemingly granted for the de-
velopment of small businesses are often used for fulfilling 
other purposes (Sebstad & Cohen, 2001). However, these 
loans are offered to develop the businesses owned by the 
economically active poor. The Alavi Foundation set up 
some rural microcredit funds in 2015 to reduce poverty 
and empower rural communities in Qaleh Ganj County, 
Kerman Province, Iran, by enhancing rural businesses. 
Despite achievements of these funds, it appears that busi-
ness microloans are being used indiscriminately and devi-
ate from production and business development purposes. 
Thus, this study aimed to analyze the variables affecting 
the use of business microloans in production and employ-
ment development in Qaleh Ganj County. The results of 
this research can offer invaluable insights into appropriate 
lending of business micro-loans and maximizing their ef-
fectiveness in business development.

2. Methodology

The present study is a nonexperimental (survey) quan-
titative research project that follows a post-positivist 
paradigm. The statistical population consisted of 21,000 
rural members of the microcredit funds set up in Qaleh 
Ganj County. The sample size was calculated using the 
G*Power software (n = 203) and the sampling was car-
ried out by multistage sampling. The required data were 
collected by means of a questionnaire. The dichotomous 
dependent variable was "using business microloans for 
business development" with two categories: low and high 
usage of the microloan in business development. Those 
who had spent less than 50% of their microloan on devel-
oping their businesses were categorized as the first group, 
and the villagers who had spent at least 50% of their mi-
croloan on developing their businesses were categorized 
as the second group.

3. Results

The results of descriptive statistics suggested that 95 
(46.8%) members spent the business microloan on pur-
poses other than business development. Among 203 re-
spondents, 117 (57.8%) individuals confirmed that no su-
pervision had been exercised on how the microloan was 

spent. Besides, 34 (16.7%) individuals had low levels of 
perceived job performance, and 108 (53.6%) had mod-
erate levels of personal attitude toward entrepreneurship. 
The logistic regression results indicated that certain vari-
ables had a significant impact on explaining individual 
membership in both groups of the dependent variable 
"using business microloans for business development" 
which explained 46-61% of the changes in the dependent 
variable. These included "the number of supervisions", 
"perceived job performance", "dissatisfaction with high 
monthly installments", "the group size", "perceived be-
havioral control", "level of education", and "perceived 
career advancement prospects", among the variables im-
ported into the model. Notably, the level of significance 
was 1% for the four dependent variables and 5% for the 
other three variables. According to the CV (coefficient of 
variation), the respondents respectively had the highest 
consensus on "increasing fund resources through sources 
of charities and endowments", "granting loans for meet-
ing basic needs", and "increasing fund resources through 
government budget” as mechanisms for ensuring the ef-
fectiveness of business microloans.

4. Discussion

The findings showed that over 47% of microcredit fund 
members had spent their business microloans outside the 
business, and only 9% had spent their microloans on start-
ing a new enterprise. Previous studies such as Afrashteh 

(2003), Rashidi & Mansouri (2005), Varmazyari, Kalantari, 

& Sha'ban Ali Fami (2009) have also proposed that a pro-
portion of the production loans has deviated from their 
intended route. Moreover, Karimkoshte (2004) concluded 
that the farmers had spent large amounts of their loans 
received from unofficial sources on satisfying their basic 
daily and other needs. Therefore, it is vital to identify the 
variables contributing to optimum behavior exhibited 
during spending business and production loans, particu-
larly microloans granted for business development and 
sustainable poverty eradication. The broadest consensus 
of fund members on "increasing fund resources through 
sources of charities and endowments," "granting loans 
for meeting basic needs," and "increasing fund resources 
through government budget" as the mechanisms of en-
hancing the role of the business microloans indicates that 
they are reliant on external sources to perpetuate the fund 
activities and their unmet basic needs.

5. Conclusion

Given the key factors affecting the wise spending of 
business microloans, lending these loans can be expected 
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to promote business development when the appropriate 
climate has been set for their productive use. This climate 
must be commensurate with the weak financial status 
of the members. It is therefore recommended to adopt 
all appropriate measures to supervise loan spending, 
strengthen fund-dependent groups both quantitatively 
and qualitatively, improve members' self-confidence and 
their perceptions of their inner power, diversify the prod-
ucts manufactured by the members, and enhance financial 
affordance and savings to pave the way for applying for 
larger loans.
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اعطاي اعتبارات خرد با هدف اشتغال و رونق تولید، روش مناسبي برای توانمند سازي فقرا، درآمدزایی، کاهش فقر و بهبود امنیت غذایی به 
شمار مي رود. با وجود این، شواهد حاکي از آن است که بخشي از اعتبارات مذکور، دچار مخاطرات اخالقي شده و گیرندگان وام تولیدي، 
آن را در مسیري غیر از تولید به مصرف مي رسانند. پژوهش حاضر، در پي بررسي نحوه هزینه کرد وام هاي کسب وکار اعطایي توسط 
صندوق هاي خرد محلي شهرستان قلعه گنج استان کرمان و شناخت مهم ترین عوامل مؤثر بر هدایت صحیح آن ها بود. جامعه آماری این 
تحقیق 21 هزار نفر روستایی عضو صندوق های اعتباری خرد راه اندازی شده در شهرستان قلعه گنج بود. حجم نمونه، با استفاده از نرم افزار 
G*Power، 2۰۳ نفر تعیین و نمونه گیري، با روش چند مرحله اي انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد 46/8 درصد اعضا، وام تولیدي خود 
را در مسیر غیرتولیدی مصرف و آن را از کسبوکار خارج کرده بودند، 44/۳ درصد وام خویش را در جهت حفظ کسب وکار قبلی و 8/9 
درصد اعضا وام خویش را در جهت ایجاد شغل جدید استفاده کرده بودند. تحلیل رگرسیون لجستیك نشان داد که متغیرهاي »تعداد 
دفعات نظارت«، »تعداد اعضای گروه«، »عدم رضایت از باال بودن اقساط وام«، »ادراك از کنترل رفتار«، »ادراك از عملکرد شغلي«، »ادراك 
از زمینه پیشرفت  شغلي« و »سطح تحصیالت« توانسته اند بین 46 تا 61 درصد از تغییرات متغیر وابسته »میزان هزینه کرد وام در توسعه 

کسب و کار« را تبیین نمایند. 

کلیدواژه ها: 
وام هاي خرد، کسب وکار 

روستایي، کارآفرینی، 
فقرزدایي، قلعه گنج

تاریخ دریافت: 11 مرداد 1400
تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1400

مقدمه

امروزه به دلیل اهمیتی که اعتبارات خرد در دنیا پیدا کرده 
است، بسیاری از کشورها به شیوه های مختلف، اقدام به عملیاتی 
کردن این نوع اعتبارات برای اقشار فقیر جامعه کرده اند. در آغاز، 
ارائه خدمات اعتباري براي فقرا توسط سیستم بانکداري رسمي 
نادیده گرفته شده بود. ولی در حال حاضر، تأمین نیازهای مالی 
فقرا ازطریق اعتبارات خرد در اکثر مناطق درحال توسعه، به شکل 
بین المللی  مهم  نهادهای  تمامی  و  است  موردتوجه  روزافزونی 
بانك  جهانی،  بانك  متحد،  ملل  سازمان  اروپا،  اتحادیه  نظیر 
آسیایی، بخشی از منابع مالی و پژوهش های خود را به تأمین 
مالی خرد اختصاص مي دهند. اعتبارات خرد روش مناسبي برای 
توانمند سازي، درآمدزایی، کاهش فقر و افزایش امنیت غذایی بوده 
 (Al-shami, و منجر به بهبود وضعیت اقتصادي روستائیان مي شود
 Razali & Rashid, 2018; Shaiq et al., 2021; Awojobi, 2019; Félix

 & Belo, 2019; Hyder, 2020; Thanh, Saito, & Duong, 2019; Idi et

(al., 2019. دستیابي به اعتبارات، آثار مستقیمي بر رفاه خانوارها 

برابري در  افزایش  با هدف  و عملکرد شغلي داشته و می تواند 
 (Varmzyari, Kalantari & Shaban مشاغل، مورداستفاده قرار گیرد
مالي در  نهادهاي  از  برخي  با توجه به موفقیت   .Ali Fami, 2010)

کشورهاي مختلف ازجمله )اندونزي، مکزیك، بنگالدش، بولیوي، 
چین و...(، در ارائه اعتبارات خرد به فقرا و توانمندسازي آن ها، 
اندیشمندان از این موفقیت ها با عنوان انقالب اعتبارات خرد یاد 

 .(Appah et al., 2012) کرده اند

مطالعات نشان داده است که تأمین مالی خرد به صورت کلي تر، 
اثر مثبتی بر زندگی مشتریان گذاشته، قدرت افراد فقیر را در 
بهبود وضع زندگي ارتقا بخشیده و فقرا را از مزیت افزایش درآمد 
و درنتیجه بهبود سطح مصرف، بهداشت و افزایش دارایی بهره مند 
 (Appah et al., 2012; Kumari, Azam & Khalidah, 2019; کرده است
پرداخت  درمجموع،   .Mohd, 2018; Murad, & Idewele, 2017)

1- استادیار، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

۳- استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

تحلیل هزينه کرد وام های کسب وکارهای خرد در توسعه اشتغال روستايي؛ کاربست مدل رگرسیون 
لجستیک
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تسهیالت خرد به اقشار فقیر با هدف التیام بخشی به فقر، یکی از 
 (Akhter راهکارهای مهم و حیاتی در کاهش فقر به حساب می آید
(Cheng, 2020; Sulemana, Naiim, & Adjanyo, 2019 &. اعتبارات 

خرد، به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و در دهه هاي 
 (Bateman, گذشته در بیش از 6۰ کشور جهان در حال اجرا است
(2010. اعتبارات خرد کمك می کند تا خدمات مالی مختلفی به 

ارائه  مردم فقیر، بدون وثیقه های مرسوم در سیستم بانکداری 
شود. در بند ششم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور 
نیز بر »تأمین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله  نظام 
بانکی« تأکید شده است و لذا نظام بانکی کشور باید با یك بسته 

جامع و مناسب، از این فعالیت ها حمایت ویژه ای به عمل آورند.

یکی از معدود اقداماتی که تاکنون در این زمینه در ایران توسط 
نهادهای عمومی انجام شده است، توسعه صندوق های اعتبارات 
خرد شهرستان قلعه گنج استان کرمان است که البته اخیراً در 
مناطق دیگري از کشور نیز توسعه یافته است. شهرستان قلعه 
گنج در جنوب استان کرمان واقع شده و یکی از محروم ترین 
است.  نفر  هزار   8۰ بر  بالغ  جمعیتی  با  کشور  شهرستان های 
بنیاد علوي که زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است، صندوق های 
اعتبارات خرد روستایی را با هدف کاهش فقر و توانمندسازی 
جوامع روستایی، ازطریق رونق بخشی به کسب وکارهای روستایی، 
از سال 1۳94 راه اندازی کرده است و طی پنج فاز تمام روستاهای 
قلعه گنج را تحت پوشش قرار داده است. درنتیجه فعالیت این 
از  از جمعیت روستایی قلعه گنج، فارغ  نفر  صندوق، 21 هزار 
جنسیت و نوع کسب وکار، تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند. 
این افراد در قالب گروه هاي هفت نفره ذیل صندوق ها سازماندهي 
شده اند. با وجود دستاوردهای این صندوق ها در زمینه ارائه بهتر 
خدمات اعتباری برای تقویت اشتغال ساکنان محلی، شواهدی 
دال بر عدم استفاده مناسب از اعتبارات تولیدي و خروج آن ها از 
مسیر تولید وجود دارد. پس از گذشت شش سال از آغاز به کار 
این صندوق ها، مطالعه اي در خصوص نحوه استفاده از اعتبارات 
منتشر  آن ها  صحیح  هزینه کرد  بر  مؤثر  متغیرهاي  و  مذکور 
نشده است. لذا این مطالعه، ضمن تحلیل متغیرهای مذکور، به 
بررسي سازوکارهای بهبود نقش صندوق های اعتبارات خرد در 
توسعه کسب وکارهای شهرستان قلعه گنج پرداخته است. نتایج 
این پژوهش مي تواند رهنمودهای مناسبي را برای اعطای این 
اعتبارات و افزایش اثربخشی آن ها در توسعه کسب وکارها ارائه 
کند. عالوه بر این مي تواند منجر به تقویت اندك ادبیات تجربي 

ناظر بر نحوه هزینه کرد اعتبارات تولیدي خرد شود. 

مروری بر ادبیات موضوع

وام خرد به مفهوم فراهم کردن خدمات مالی و غیرمالی، برای 
افراد غیر برخوردار از سیستم بانکداری سنتي تعریف شده است 
(Littlefield, Morduch & Hashemi, 2003). اعتبارات خرد به عنوان 

بخش جدایی ناپذیری از سیاست توسعه و ابزار کاهش مؤثر فقر 
تأثیر  تأمین مالي خرد می تواند  است. مطالعات نشان مي دهد 
مثبتی بر معیشت دریافت کنندگان و کاهش فقر داشته باشد 
(Johnson et al., 2009). لیتلفیلد1 و همکاران )2۰۰۳( معتقدند 

تأمین مالي خرد، ابزار کلیدی برای دستیابی به اهداف توسعه 
هزاره است و می تواند در درآمد، پس انداز، هزینه و انباشت دارایی، 
بهداشت، امنیت غذایی، آموزش، ایجاد اشتغال در مسکن و انسجام 
 (Van Rooyen, Stewart اجتماعي اعضاي تحت پوشش تأثیر بگذارد
(Wet, 2012 &. بانك جهاني سه هدف عمده را براي وام دادن به 

بنگاه های خرد ذکر کرده است. این اهداف شامل ایجاد اشتغال و 
فرصت های درآمدی ازطریق بنگاه های خرد؛ افزایش بهره وری و 
درآمد گروه های آسیب پذیر، به ویژه زنان و فقرا و کاهش وابستگی 
خانوارهای روستایی به محصوالت کشاورزی مستعد خشکسالی، 
 (Webster, ازطریق تنوع  بخشیدن به فعالیت های اقتصادی است

 .Riopelle, & Chidzero, 1996)

بااین حال، برخي از مطالعات نشان داده ا ند که اعتبارات خرد 
در کاهش فقر و توسعه، اثر آن چنانی نداشته است. به طوري که، 
در  خرد  اعتبارات  که  دریافتند   )2۰19( همکاران  و  نویبو2 
کاهش فقر خانوارهاي زراعي تأثیر منفي داشته است. باروکلوف۳ 
)2۰18( معتقد شده است، اعتبارات خرد حتی ممکن است به 
بهترین وجه به عنوان یك مداخله »ضد توسعه« توصیف گردد. 
آثار اعتبارات خرد، به نحوه هزینه کرد آن ها بستگي اساسي دارد. 
بنا به اظهار سبستد و کوهن4 )2۰۰1( در بیشتر مواقع وام هایی 
که برای توسعه کسب وکارهاي کوچك داده مي شود، برای رفع 

نیازهای دیگر به کار گرفته مي شود. 

در حال حاضر، مدل نظری مشخصی که تبیین کننده رفتار افراد 
در هزینه کرد اعتبارات کسب وکار در مسیر اشتغال باشد، وجود 
ندارد. ولی باتوجه به اینکه نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مشتمل 
بر سازه های مفهومی است که رفتار فرد در استفاده از منابع در 
دسترس ازجمله سرمایه هاي مالي را در اشتغال زایی و کارآفرینی 
پیش بینی می کند، در این مطالعه در شکل دادن به چارچوب 
نظری مورداستفاده قرار گرفت. طبق نظریه  رفتار برنامه ریزی شده 
که توسط آیزن5 )1985( ارائه گردید، فرد برای آغاز کردن یك 
رفتار، با پیشنهاد آن رفتار مواجه می شود و ارزش آن را ارزیابی 
می کند )نگرش6( و اگر قانع شود که انتظار اطرافیانش و جامعه 
از او، انجام آن رفتار است )هنجار ذهنی7( و توانایی انجام مطلوب 
آن کار را دارد )کنترل رفتاری ادراکی شده8(، آنگاه تصمیم نهایی 

1. Littlefield
2. Nwibo
3. Barrowclough
4. Sebstad & Cohen
5. Isek Ajzen
6. Attitude
7. Subjective norm
8. Perceived behavioral control
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نگرش

هنجار ذهنی

کنترل رفتاري ادارك 

شده

قصد رفتار

Ajzen, 1985 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 1. نظریه  رفتار برنامه ریزی شده. منبع

در او شکل می گیرد )قصد9(. این روابط علی در تصویر شماره 1 
ارائه شده است.

تولیدي  وام هاي  بر هزینه کرد  از متغیرهاي مؤثر  یکي دیگر 
در مسیر توسعه کسب وکار، قصد کارآفرینانه است. مطالعه رفتار 
تلقي  اساس  بر  کارآفرینانه،  قصد  بررسي  طریق  از  کارآفرینانه 
 (Krueger et al., 2000) کارآفریني به عنوان رفتار برنامه ریزي شده
و فرض ارتباط بین قصد خوداشتغالي و ورود واقعي به کسب وکار 
قصد  به بیان دیگر،   .(Kolvereid & Isaksen, 2006) مي شود  انجام 
کارآفرینانه، بهترین پیش بیني کننده رفتار کارآفرینانه به شمار 
و  شفافیت  دیگر،  سوي  از   .(Liñán & Fayolle, 2015) مي رود 
نیز  مالي  مؤسسات  و  صندوق ها  مدیریت  در  مشارکت جویي 
مي تواند منجر به بهبود سرمایه اجتماعي شود و از این طریق قصد 
کارآفریني را تشویق کند. اثر سرمایه اجتماعي بر قصد کارآفرینانه 
 (Anderson & توسط مطالعات زیادي موردتوجه قرار گرفته است
 Miller, 2003; Myint et al., 2005; Ullhoi, 2005; Yi-Renko et al.,

(2001. عالوه بر متغیرهاي فوق، ادراك از فرصت ها نیز بر احتمال 

کارآفریني و هزینه کرد منابع مالي موجود براي توسعه کسب وکار 
مؤثر است. درواقع، محققان به این نتیجه رسیده اند که هرچه 
افراد تصور کنند فرصت هاي بیشتري وجود دارد، میزان تالش 
خود را براي تعقیب اهداف خود افزایش داده و درنتیجه، عملکرد 
 (Zacher et al., 2010; Schmitt شغلي آن ها افزایش خواهد یافت
(et al., 2013. لذا فرصت هاي کارآفریني درك شده، باید اثر مثبتي 

 (Bohlmann, Rauch & Zacher, بر فعالیت کارآفریني داشته باشد
.2017)

پیشینه تحقیق

به طور  اعتباری،  سیاست های  تأثیر  مي دهد  نشان  مطالعات 
 (Islam & Gorman, قابل توجهی در کشورها متفاوت بوده است
(2019. هرچند هدف ارائه اعتبارات کسب وکار، کمك به ارتقاي 

تولید، شکل گیري کسب وکارهاي جدید، افزایش درآمد، ایجاد 
اشتغال پایدار و توانمندسازي جوامع محلی است؛ اما مطالعات 

9. Intention

زمینه هاي  در  تسهیالت  این  هزینه کرد  از  حاکي  مختلف 
غیرتولیدي از قبیل تأمین نیازهاي مصرفي و معیشتي، پرداخت 
 (Mohammadi Yeganeh, دیون، بدهي هاي قبلي و مسافرت است
 Cheraghi & Hosseinzadeh, 2012; Varmzyari, Kalantari & Shaban

(Ali Fami, 2010. افراشته )2۰۰۳( در پژوهش خود به این نتیجه 

رسید که 76 درصد وام هاي دریافتي کشاورزي، در مواردي غیر از 
هدف اولیه مصرف شده اند. رشیدي و منصوري )2۰۰5( در قالب 
طرح پژوهشي مؤسسه بین المللي توسعه خدمات مالي خرد، به 
بررسی نحوه مصرف وام ها در روستاهاي مناطق محروم استان هاي 
آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، اردبیل و کردستان پرداختند. 
یافته هاي ایشان حاکي از آن است که 74 درصد وام هاي دریافتي 
از بانك کشاورزي، صرف امور تولیدي و کشاورزي گردیده و بقیه 
در جهت خرید مسکن و سایر نیازهاي زندگي روستائیان مصرف 
اعتبارات  زارعان   ،)2۰۰4( کریم کشته  یافته  طبق  است.  شده 
دریافتي از منابع رسمي از قبیل مؤسسات پولي و اعتباري داراي 
مجوز را بیشتر در مسیر تولید به کار گرفته اند. به طوري که حدود 
64 درصد نمونه موردبررسی آن ها از وام در امر تولیدات کشاورزي 
استفاده کرده اند. اما زارعاني که از منابع غیررسمي وام دریافت 
کرده اند، بیشتر مبالغ دریافتي را به مصرف نیازهاي روزمره و سایر 
نیازهاي خود رسانیده اند. شایان ذکر است که منابع غیررسمي 
عرفي  قواعد  اساس  بر  و  بوده  رسمي  فاقد ضوابط  وام،  اعطاي 
اداره مي شوند. از این جمله مي توان به وام هاي اعطایي توسط 

سلف خران و صندوق هاي خانوادگي اشاره کرد. 

همچنین فعالیت و خارقاني )2۰11( به بررسي تأثیر وام هاي 
خرد بر اشتغال در ایران پرداخته است و نتایج تخمین هاي مدل 
پروبیت آن ها نشان داده است که اعتبارات خرد بر روي ایجاد 
»اشتغال با دستمزد و حقوق « بی تأثیر است و بر ایجاد اشتغال 
»بدون دستمزد و حقوق« تأثیر بسیار اندکي دارد. ورمزیاري و 
همکاران )2۰1۰( نیز به این نتیجه دست یافتند که تنها ۳7/8 
از کشاورزان منطقه موردمطالعه، وام دریافتي را به طور  درصد 
کامل در مسیر کشاورزي هدایت کرده اند و وام 18/4 درصد از 
آنان کامالً دچار انحراف گردیده و وام  بقیه افراد نیز تا حدودي از 

مسیر تولید خارج شده است.
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شهرستان  در   )2۰12( همکاران  و  یگانه  محمدي  مطالعه 
کشاورزي  بخش  در  پایدار  درآمد  نبود  که  داد  نشان  زنجان 
مهم ترین مانع در هزینه کرد وام هاي دریافتي براي اشتغال زایي 
در این بخش است. این مطالعه نشان داد که انحراف در هزینه 
کرد اعتبارات کشاورزي در بین کشاورزان با سن باالتر و درآمد 
کمتر به میزان بیشتري دیده مي شود، درحالي که با افزایش سطح 
تحصیالت و میزان اراضي دیم و آبي، میزان سرمایه گذاري  وام ها 
براي اشتغال زایي در بخش کشاورزي افزایش مي یابد. ورمزیاري و 
همکاران )2۰1۰( هم به این نتیجه رسیدند که متغیر هاي مبلغ 
وام پرداختي، تعداد دفعات نظارت کارشناسان بانك بر نحوه مصرف 
وام و سطح مالکیت، درمجموع 6۰ درصد از تغییرات میزان مصرف 
وام هاي کشاورزي در فعالیت هاي کشاورزي را تبیین کرده و هر 
سه این متغیر، اثر مثبت و معني دار بر میزان هزینه کرد وام هاي 
 (Agbeko et al., کشاورزي در مسیر کشاورزي داشته اند. مطالعات
 2017; Addae-Korankye, 2014; Nayak, & da Silva, 2019; Ogero,

(Osei-Hwedie, & Kurantin, 2019 ;2019 نشان داد که نظارت بر 

وام هاي کسب وکار در کنار سایر عوامل، نقش قابل توجهی را در 
بازپرداخت وام ها و هزینه کرد بهینه وام هاي تولیدي دارد. 

اوبو و داگالس1۰ )2۰11( نشان داد که سن،  مطالعه اوبیم 
بازپرداخت  مدت  خانوار،  بعد  مزرعه،  اندازه  تحصیالت،  سطح 
وام ها و میزان نظارت کارشناسان بانك از مهم ترین عوامل مؤثر 

10. UgbemOboh & Douglas

بر چگونگي هزینه کرد اعتبارات خرد توسط کشاورزان در نیجریه 
در   )2۰1۰( همکاران  و  سیگرس11  بررسي  همچنین  است. 
اتیوپي به این نتیجه رسید که مبلغ اندك وام هاي دریافتي و دوره 
بازپرداخت کوتاه مدت آن ها، از دالیل ناکارآمدي این اعتبارات و 
عدم انگیزه کافي وام گیرندگان براي سرمایه گذاري در فعالیت های 
تولیدي و اشتغال زایی در بخش کشاورزي هستند. مطالعه علي 
و یوسف12 )2۰19( نیز نشان داد که سرمایه اجتماعي بر قصد 
و  نظري  مباني  با توجه به  به طورکلی  است.  اثرگذار  کارآفریني 
نظیر سن،  متغیرهایي  نتیجه گرفت،  تحقیق مي توان  پیشینه 
سطح تحصیالت، بعد خانوار، اندازه مزرعه، میزان اراضي آبي و 
دیم، مدت بازپرداخت  وام ها، تعداد دفعات نظارت، تعداد اعضای 
گروه، عدم رضایت از باال بودن اقساط وام، ادراك از کنترل رفتار، 
از فرصت هاي شغلي، نگرش شخصي  ادراك  قصد کارآفرینانه، 
نسبت به رفتار کارآفرینانه، هنجارهاي ذهني، ادراك از عملکرد 
شغلي و مدیریت شفاف و مشارکتي از متغیرهاي مهم و مؤثر 
بر هزینه کرد اعتبارات تولیدي خرد در مسیر کسب وکار شناخته 
شده اند. بر این اساس مي توان چارچوب نظري این مطالعه را به 
شکل زیر تدوین کرد. در حقیقت یکي از وجوه نوآوري اصلي این 
تحقیق در زمینه چارچوب نظري، تلفیق سازه هاي روان شناختي 
با متغیرهاي فردي - حرفه اي مؤثر بر هزینه کرد وام هاي تولیدي 

خرد است )تصویر شماره 2(. 

11. Segers
12. Ali & Yousuf

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 2. چهارچوب نظری تحقیق. منبع: یافته هاي تحقیق، 1۳98
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جدول 1. آلفاي کرونباخ و نحوه اندازه گیري دسته اول متغیرها.

آلفاي کرونباختعداد گويه متغیرها

30/723نگرش شخصی نسبت به كارآفريني
30/793قصد كارآفرينانه

40/662شفافيت و مشاركت جويي در مديريت صندوق
30/911ادراك از عملكرد شغلي

*سؤاالت کلیه متغیرهاي فوق، بر اساس طیف لیکرت پنج درجه اي )1: کاماًل مخالف و 5: کاماًل موافقم( سنجیده شده اند. 

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1۳98                                                                                                  

روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر ازلحاظ جهان بینی، از پارادایم پسااثبات گرایي 
پیروي نموده و ازنظر رهیافت، کمي بوده و از راهبرد غیرآزمایشی 
)پیمایشي( استفاده کرده است. جامعه آماری این تحقیق 21 هزار 
نفر روستایی عضو در صندوق های اعتباری خرد راه اندازی شده 
توسط بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در شهرستان قلعه گنج 
هستند. البته تسویه کلیه اقساط آخرین وام تولیدي دریافتي، 
شرط قرارگیري افراد در نمونه این مطالعه بود. برای تعیین حجم 
نمونه از نرم افزار G*Power استفاده شد. نوع آزمون دو دامنه، 
توان آماری، 8۰ درصد (Brownlee, 2018) و سطح خطای نوع اول، 

5 درصد و نسبت برتری، ۳/4۳ تعیین شد )تصویر شماره ۳(.

را  موردنیاز  نمونه  ورودی، حجم  اطالعات  اساس  بر  نرم افزار 
2۰۳ نفر تعیین کرد. در این پژوهش براي انتخاب نمونه، از روش 
نمونه گیري چندمرحله ای استفاده گردید. به طوري که ابتدا مناطق 
روستایی شهرستان قلعه گنج بر اساس تعداد دهستان به پنج 
خوشه تقسیم شد و سپس درصد هر خوشه )دهستان( از نمونه، 
بر اساس سهم آن دهستان از اعضاي صندوق هاي اعتبارات خرد 
شهرستان قلعه گنج مشخص گردید. در مرحله بعدی روستاهایی 
از هر خوشه انتخاب و اعضای صندوق ها در روستاهای مذکور 
به صورت تصادفی در سال 1۳98 موردمطالعه قرار گرفتند. در 
حقیقت، در نمونه گیري چندمرحله اي، کار نمونه گیري به صورت 

متوالي در دو یا چند سطح سلسله مراتبي مثاًل از سطح ملي تا 
.(Battaglia, 2008) سطح اعضاي خانوار انجام مي شود

ابزار جمع آوری اطالعات تحقیق پرسش نامه بود. برای تدوین 
پرسش نامه، ابتدا ضمن بررسی پیشینه و نظریه های موجود در 
زمینه مسئله تحقیق، پرسش نامه تهیه و با نظر کارشناسان و اخذ 
بازخوردهای میدانی نهایی شد. متغیر وابسته تحقیق »استفاده 
از وام خرد برای توسعه کسب وکار« بود که به صورت دووجهی 
)استفاده اندك و استفاده زیاد( اندازه گیری شد. درواقع، افرادی 
که کمتر از 5۰ درصد وام را در توسعه کسب وکار خرج کرده 
بودند، به عنوان گروه اول و روستائیانی که حداقل 5۰ درصد از 
وام اخذشده را در توسعه کسب وکار مصرف کرده بودند، به عنوان 
گروه دوم مدنظر قرار گرفتند. متغیرهای مستقل بکار رفته در این 
پژوهش به دو دسته تقسیم بندي شد. گروهي از این متغیرها، 
به صورت مکنون بوده و نیازمند آشکارسازي با تعدادي گویه بودند 
)جدول شماره 1(. ولي دسته دوم در قالب یك سؤال آشکار 

ارزیابي شدند )جدول شماره 2(.

براي تجزیه وتحلیل اطالعات عالوه بر آماره هاي توصیفي نظیر 
میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات، از رگرسیون لجستیك 
با  داده ها  تجزیه وتحلیل  و  آماري  عملیات  کلیه  شد.  استفاده 

استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 3. سناریوهای تعیین حجم نمونه در دو سطح خطای نوع اول 5 و 1 درصد. منبع: یافته هاي تحقیق، 1۳98
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يافته ها 

بر اساس نتایج پژوهش 9۳ نفر )45/8درصد( از پاسخ گویان 
اعضاء  سن  میانگین  بود.  زن  درصد(   54/2( نفر   11۰ و  مرد 
صندوق مشارکت کننده در این تحقیق )۳5/4۳( سال با انحراف 
معیار )1۰/67( بود و جوان ترین عضو در این تحقیق 17 سال 
فراوانی  توزیع  است.  داشته  سن  سال   7۰ آن ها  مسن ترین  و 
پاسخ دهندگان برحسب تحصیالت نشان داد که 59 نفر  )29/1 
درصد(  از پاسخ دهندگان دیپلم داشتند که بیشترین درصد را 
در برمی گیرد. همچنین مشخص شد، مبلغ وام پرداخت شده به 
اعضاء متفاوت است که میانگین وام پرداختی به پاسخ دهندگان 
این پرسش نامه، 145۳۰۰۰ )یك میلیون و چهارصد و پنجاه و 
سه هزار تومان( بود و در این تحقیق بیشترین فراوانی، به گروه 
 2۰۰۰۰۰۰ – تومان(  هزار  یکصد  و  میلیون  )یك   11۰۰۰۰۰
)دو میلیون تومان( تعلق دارد که با تعداد 87 نفر )42/9 درصد( 
بیشترین فراوانی را دارا بود. 142نفر )7۰ درصد( اعضا، تا حدی 
زیادی از باال بودن اقساط وام ها ناراضی بودند. همچنین 162 نفر  
)79/8 درصد( اعضا معتقد بودند که وام بر ایجاد اشتغال جدید 
اثرهای کمي داشته است. از دیدگاه 69 درصد پاسخ گویان وام 
دریافتي، آثار کمي بر افزایش درآمد داشته است و 72/9 درصد از 
پاسخ گویان معتقد بودند وام اثر کمی بر افزایش پس انداز داشته 

است. 

از  را  تولیدي  وام  اعضا،  نفر )46/8 درصد(  این 95  بر  عالوه 
مسیر کسب وکار خارج نموده بودند. همچنین، از میان 2۰۳ نفر 
پاسخ گویان، به تعداد 117 نفر )57/8 درصد( از پاسخ گویان بیان 
نمودند که هیچ گونه نظارتي بر نحوه هزینه کرد وام  صورت نگرفته 
است. ادراك از عملکرد شغلي ۳4 نفر  )16/7 درصد( در سطح 
پاییني قرار داشت. نگرش شخصي نسبت به کارآفریني 1۰8 نفر 
)5۳/6 درصد( در حد متوسط بود. همچنین افراد موردمطالعه، بر 

اساس تعداد نفرات گروهی که در آن عضو بودند، به چهار دسته 
تقسیم شدند. بیشترین فراوانی مربوط به گروه  1۳-16 نفره با 
تعداد 151 نفر و با درصد فراوانی )74/4 درصد( بود. عالوه  بر این، 
قصد کارآفرینانه 174 نفر )85/7 درصد( اعضاي صندوق در سطح 
متوسطي قرار داشت. همچنین، ادراك از کنترل رفتار 1۳1 نفر 
)64/5 درصد( اعضا در حد متوسطي بود و ادراك از فرصت هاي 
شغلي 169 نفر )8۳/۳ درصد( اعضاي صندوق هاي در حد پائیني 

قرار داشت )جدول شماره ۳(.

متغیرهاي مؤثر بر تفکیک اعضا بر اساس میزان هزينه کرد وام 
تولیدي در توسعه کسب وکار

به منظور  همزمان،  لجستیك  رگرسیون  حاضر،  پژوهش  در 
تعیین متغیرهاي مستقل مؤثر بر پیش بیني وضعیت افراد در 
بهره  تولیدي خرد در مسیر توسعه کسب وکار،  وام  از  استفاده 
گرفته شد. طبق یافته های تحقیق، لگاریتم تابع درست نمایی 
157/98 و آماره کای اسکوئر 12۳/۰4 با درجه آزادي 29 بوده 
و در سطح یك درصد )P = ۰/۰۰( معنی دار است. معني داري 
کاي اسکوئر نشان دهنده آن است که مدل ایجادشده، به شکل 
معني داري بهتر از مدل ثابت1۳، عضویت افراد را در هر یك از دو 
گروه متغیر وابسته پیش بیني مي کند. به بیان دیگر، مدل مذکور 
برای شناخت نقش متغیرهای مستقل در برآورد اعضاي دو گروه 
)استفاده اندك و استفاده باال از وام در توسعه کسب وکار( مناسب 

و قابل اتکاء است. 

قدرت مدل حاضر ازنظر تفکیك افراد در طبقات متغیر وابسته 
مناسب بوده و دقت کل طبقه بندی افراد، برابر 8۳/۳ درصد است. 
این دقت در افرادی که تا 5۰ درصد وام تولیدي را در توسعه 
کسب وکار خرج کرده اند 79/4 درصد و در افرادی که باالی 5۰ 

13. Constant-only model

جدول 2. دسته دوم متغیرهاي مستقل به کاررفته در این پژوهش.

سطح سنجشمتغیرهاسطح سنجشمتغیرها

نسبيتعداد دفعات نظارتاسميجنسيت
نسبيتعداد قطعات زميناسميتحت پوشش كميته امداد امام )ره(

ترتيبيفقر مالی خانوار درك شدهترتيبيسطح تحصيالت
نسبيميزان مساحت زمين تحت تملک )هكتار(ترتيبيادراك از زمينه پيشرفت شغلي

ترتيبيادراك از عدم برخورداری از زمين مناسبنسبيسن
ترتيبيادراك از عدم بهره مندی مناسب از جادهنسبيسهم فعاليت های كشاورزی از درآمد ساليانه فرد

ترتيبيادراك از عدم بهره مندی مناسب از آبنسبيبعد خانوار
ترتيبيادراك از عدم بهره مندی مناسب از برقنسبيتعداد دام سبک
فاصله ايتعداد اعضای گروهنسبيتعداد دام سنگين
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درصد وام خود را در توسعه کسب وکار خرج کرده اند، 86/8 درصد 
است. میزان خطای استاندارد متغیرهای مربوطه نیز پایین تر از 2 
بوده و لذا مشکالتی از قبیل هم خطی چندگانه بین متغیرهای 
مستقل وجود ندارد. بنا به اظهار شواب14 )2۰۰2( چنانچه خطای 
استاندارد بیش از 2 باشد، احتماالً هم خطی چندگانه وجود داشته 
 Pseudo- R2 و متغیر مربوطه نباید مورد تفسیر قرار گیرد. میزان

14. Schwab 

بر اساس شاخص کوکس و اسنل15، 46 درصد و بر اساس شاخص 
ناگلکرك16، 61 درصد است. بر این اساس مي توان با احتیاط بیان 
کرد که متغیرهاي مستقل توانسته اند بین 46 تا 61 درصد از 
تغییرات متغیر هزینه کرد وام تولیدي در توسعه کسب و کار )باالی 

5۰ درصد و پایین 5۰ درصد( را تبیین کنند. 

15. Cox & Snell R Square
16. Nagelkerke R Square

جدول 3. ویژگي هاي فردي و حرفه اي پاسخ گویان.

درصد فراوانيفراواني ويژگي هامتغیر

جنسيت
9345/8مرد
11054/2زن

طبقات سني )سال(

7336كمتر از 30
40-318441/4
50-412813/8
60-51115/4

73/4باالتر از 60

تحصيالت

3416/7بي سواد
94/4خواندن نوشتن

3316/3ابتدايي
2713/3راهنمايي
73/4متوسطه
5929/1ديپلم

125/9فوق ديپلم
2210/8كارشناسی و باالتر

مبلغ وام ها

8642/4كمتر از يک ميليون
2000000-11000008742/9
3000000-21000002813/8
4000000-310000010/5

10/5باالتر از4000000

عدم رضايت از باال بودن اقساط وام
3919/2كم

2210/8متوسط
14270زياد

ادراك از آثار وام بر ايجاد اشتغال جديد
16279/8كم

157/4متوسط
2612/8زياد

ادراك از آثار وام بر افزايش درآمد
14069كم

3115/3متوسط
3215/8زياد
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ادامه جدول 3. ویژگي هاي فردي و حرفه اي پاسخ گویان.

درصد فراوانيفراواني ويژگي هامتغیر

ادراك از آثار وام بر افزايش پس انداز
14872/9كم

2110/3متوسط
3416/7زياد

محل هزينه كرد وام دريافتي
9546/8امور غيرتوليدی

9044/3حفظ كسب وكار قبلی
188/9راه اندازی كسب وكار جديد

تعداد دفعات نظارت بر وام

011757/6
13818/7
22713/3
3167/9
421
510/5

هزينه كرد وام در مسير كسب وكار
9747/8كمتر از 50 درصد

10652/2بيشتر از 50 درصد 

ادراك از عملكرد شغلي
3416/7پائين 
10585/7متوسط

6431/5باال

نگرش شخصي نسبت به كارآفريني
115/4پائين 
10853/6متوسط

8441/4باال

تعداد اعضاي گروه

952/5-7 نفر
124120/2-10 نفره
1615174/4-13 نفره

17-2042

قصد كارآفرينانه
188/9پائين 
17485/7متوسط

115/4باال

ادراك از كنترل رفتار
178/4پائين 
13164/5متوسط

5527/1باال

ادراك از فرصت هاي شغلي
16983/3پائين 
2713/3متوسط

73/4باال

در خصوص متغیر تعداد اعضاي گروه، دو نفر داده گم شده وجود داشت و درصد گزارش شده براي این متغیر، درصد معتبر است. 
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نتایج آزمون مذکور نشان دهنده آن است که از بین متغیرهاي 
واردشده به مدل، تنها متغیرهاي »تعداد دفعات نظارت«، »سطح 
تحصیالت«، »تعداد اعضای گروه«، »ادراك از زمینه پیشرفت 
شغلي«، »عدم رضایت از باال بودن اقساط وام«، »ادراك از کنترل 
تبیین  در  معني داري  اثر  از عملکرد شغلي«  »ادراك  و  رفتار« 
عضویت افراد در هر یك از دو گروه متغیر وابسته »هزینه کرد وام 
در توسعه کسب و کار« داشته اند. سطح معني داري در خصوص 
چهار متغیر مستقل، یك درصد و در خصوص سه متغیر دیگر 
از  متغیر  شش  ضرایب  بودن  مثبت  با توجه به  است.  درصد   5
متغیرهاي فوق، مي توان اظهار داشت که با افزایش انحراف معیار 
آن ها ، احتمال انتقال افراد از گروه اول به گروه دوم متغیر وابسته 
افزایش مي یابد. این موضوع در خصوص متغیر »عدم رضایت از 

باال بودن اقساط وام« برعکس است.

مهم تری  نقش  مستقل،  متغیرهاي   Exp یا  شانس  نسبت 
در تفسیر دارد. نسبت شانس یك متغیر مستقل، نشان دهنده 
چگونگي تغییر در شانس تعلق فرد به طبقه مدنظر از متغیر 
وابسته، در ازاي یك واحد تغییر در متغیر مستقل است. اگر نسبت 
شانس یك متغیر مستقل باالتر از یك باشد، در صورت افزایش آن 
شانس وقوع پیامد مدنظر افزایش مي یابد و درصورتی که کوچك تر 
از یك باشد، بالعکس. همان طور که مشخص است، نسبت شانس 
براي کلیه شش متغیر مستقل فوق، باالتر از یك و براي متغیر 
»عدم رضایت از باال بودن اقساط وام« کوچك تر از یك است و 
لذا نتیجه مبتني بر ضرایب B در اینجا نیز تأیید مي شود )جدول 

شماره 4(. 

فوق،  متغیر مستقل  از هفت  متغیر  دو  که  است  شایان ذکر 
یعني »سطح تحصیالت« و »ادراك از زمینه پیشرفت شغلي« 
از نوع ترتیبي هستند. در این دو متغیر، ابتدایي ترین سطح آن ها 
به عنوان گروه مرجع )پایه( تلقي و بقیه گروه ها با آن مقایسه 
شده اند. باتوجه به ضرایب جدول شماره 4 مي توان نتیجه گرفت 
از تحصیالت دانشگاهي  برخوردار  اعضاي  احتمال عضویت  که 
در گروه دوم متغیر وابسته )مصرف باالي وام تولیدي در توسعه 
از سواد  برخوردار  یا  بی سواد  اعضاي  با  مقایسه  در  کسب وکار( 
همچنین  است.  کمتر  معني داري  شکل  به  نوشتن  و  خواندن 
به  ادراك متوسط نسبت  از  برخوردار  اعضاي  احتمال عضویت 
در  وابسته،  متغیر  دوم  گروه  در  پیشرفت شغلي،  زمینه  وجود 
مقایسه با اعضاي برخوردار از ادراك اندك نسبت به وجود چنین 
زمینه اي کمتر است. درنهایت با توجه به معنی داری ضرایب که در 

جدول شماره 4 آمده است، معادله زیر ارائه گردید. 
Logit (p)= 6/83 + 0/806 x1 + 0/360 x2 - 0/329 x3 + 
0/257 x4 + 0/230 x5 + 5/522 x6 + 4/402 x7

X1 : تعداد دفعات نظارت 
X2 : ادراك از عملکرد شغلي 

X3 : عدم رضایت از باال بودن اقساط وام
X4 : تعداد اعضای گروه 

X5 : ادراك از کنترل رفتار
X6 : سطح تحصیالت 

X7 : ادراك از زمینه پیشرفت شغلي
P= احتمال تعلق فرد به طبقه دوم

پس از بررسي متغیرهاي مؤثر بر تفکیك اعضا بر اساس میزان 
هزینه کرد وام تولیدي، در بخش نهایي تحقیق حاضر، سازوکارهاي 
در  کسب وکارها  توسعه  در  خرد  وام هاي  نقش آفریني  بهبود 

قلعه گنج بررسي شدند.

سازوکارهای بهبود نقش وام هاي خرد در توسعه کسب وکارهاي 
روستايي در شهرستان قلعه گنج

اثربخشي  در پژوهش حاضر، تعداد 21 سازوکار براي بهبود 
قرار  توسعه کسب وکارها موردبررسی  تولیدی در  وام هاي خرد 
گرفت. باتوجه به جدول شماره 5، بیشترین اجماع اعضا، به ترتیب 
به سازوکارهای »افزایش منابع صندوق با استفاده از منابع خیران 
و وقف«، »وام دهي براي تأمین نیازهاي اساسي زندگي«، »افزایش 
از بودجه دولت«، »تشویق مشتریان  با استفاده  منابع صندوق 
)اعضاي( خوش حساب صندوق« و »کمك به بیمه محصوالت 
»نقش آفرینی  سازوکارهای  و  گرفت  تعلق  اعضاء«  تولیدي 
صندوق در تأمین زیرساخت های عمومی )مانند جاده، برق(«، 
به  مربوط  اداری  کارهای  سهولت  در  صندوق  »نقش آفرینی 
کسب وکار« و »کمك به ساماندهی اعضا در قالب شرکت هایی 
مانند تعاونی« به ترتیب کمترین اجماع را به خود اختصاص دادند 

)جدول شماره 5(.

بحث و نتیجه گیري

اعضاء  درصد   47 بر  بالغ  پژوهش،  این  یافته هاي  طبق 
مسیر  در  را  خود  تولیدي  وام  خرد،  اعتباري  صندوق هاي 
غیرتولیدی مصرف نموده و به عبارتی آن  را از کسب وکار خارج 
کرده اند. همچنین تنها 9 درصد اعضا، وام خویش را در جهت 
همچون  قبلی  مطالعات  کرده اند.  استفاده  جدید  شغل  ایجاد 
 (Afrashteh, 2003; Rashidi & Mansouri, 2005; Varmazyari,

(Kalantari & Shaebanali Fami, 2010 نیز نشان داده اند بخشی از 

وام های تولیدی از مسیر اصلي خود منحرف می شوند. همچنین 
کریم کشته )2۰۰4( دریافتند، زارعاني که از منابع غیررسمي 
وام دریافت کرده اند، بیشتر مبالغ دریافتي را به مصرف نیازهاي 
روزمره و سایر نیازهاي خود رسانیده اند. لذا شناسایي متغیرهایي 
که منجر به رفتار بهینه در مصرف وام هاي تولیدي مي شوند، 
به خصوص در رابطه با وام هاي خرد که با هدف فقرزدایي پایدار 

اعطا مي شوند، بسیار مهم است. 
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جدول 4. متغیرهای مؤثر بر تفکیك اعضا بر اساس میزان هزینه کرد وام در توسعه کسب وکار.

متغیر
الگوی الجیت

)B( خطای استانداردضريبWaldسطح معنی داریدرجه آزاديExp (odds ratio)

0/4300/4670/84810/3570/651-جنسيت )1(
1/0040/6422/44310/1180/367-تحت پوشش كميته امداد امام )ره( )1(

5/38030/146سطح تحصيالت
1/3480/9102/19210/1393/849سطح تحصيالت )1(  
0/9980/7371/83610/1752/173سطح تحصيالت )2(  
1/5220/6765/06710/0244/580سطح تحصيالت )3( 

12/02020/002ادراك از زمينه پيشرفت شغلي  
4/4021/29511/55910/00181/650ادراك از زمينه پيشرفت شغلی )1(
2/3161/4942/40210/12110/131ادراك از زمينه پيشرفت شغلی )2(

0/0100/0310/10710/7440/990-سن
0/0050/0050/93110/3351/005سهم فعاليت های كشاورزی از درآمد ساليانه فرد

0/1410/1141/54010/2150/868-بعد خانوار
0/0540/0461/38310/2401/056تعداد دام سبک

0/1210/1940/39110/5321/129تعداد دام سنگين 
0/0140/0510/06510/7980/986-ميزان مساحت زمين تحت تملک )هكتار(

0/8060/24410/88310/0012/240تعداد دفعات نظارت 
0/2570/1075/81810/0161/294تعداد اعضای گروه

0/1550/1600/94610/3310/856-نگرش شخصی نسبت به كارآفريني
0/1060/1580/45310/5011/112هنجارهای ذهنی

0/2300/1064/75810/0291/259ادراك از كنترل رفتار
0/2350/1691/91710/1660/791-قصد كارآفرينانه

0/3600/1179/50610/0021/433ادراك از عملكرد شغلي
0/0400/1020/15410/6951/041شفافيت و مشاركت جويي در مديريت صندوق

0/0030/1120/00110/9811/003ادراك از عدم بهره مندی مناسب از جاده 
0/0400/1590/06410/8010/961-ادراك از عدم بهره مندی مناسب از آب
0/0480/0690/49110/4830/953-ادراك از عدم بهره مندی مناسب از برق

0/2380/1971/46210/2270/788-ادراك از فقر مالی 
0/1050/0841/55910/2120/901-ادراك  از عدم  برخورداری از زمين مناسب

0/2400/2101/30710/2530/787-ادراك از ناكافی بودن مبلغ وام
0/3290/1089/30310/0020/719-عدم رضايت از باال بودن اقساط وام

0/2130/5310/16110/6881/237تعداد قطعات زمين
6/835/5821/49810/2210/001-عرض از مبدأ

Pseudo 
R-Square

Cox and Snell0/455
Nagelkerke0/606
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جدول 5. سازوکارهای بهبود نقش وام هاي خرد در توسعه کسب وکارها.

اجماعضريب تغییراتانحراف معیارمیانگینگويه

4/820/7020/151افزايش منابع صندوق با استفاده از منابع خيران و وقف
4/670/8180/172وام دهي صندوق براي تأمين نيازهاي اساسي زندگي

4/750/8390/173افزايش منابع صندوق با استفاده از بودجه دولت
4/451/0630/244تشويق مشتريان )اعضای( خوش حساب صندوق

4/501/1450/255كمک به بيمه محصوالت توليدی اعضاء
4/401/3100/306كمک به بيمه اجتماعی اعضاء

4/011/3260/337تغيير و انعطاف در بازه های زمانی بازپرداخت اقساط
3/91/4140/368افزايش مبلغ اقساط وام مشروط بر افزايش مبلغ وام

3/001/2110/409تعبيه سازوكار برخورد مناسب با موارد تخلف در صندوق
3/181/3190/4110نقش آفرينی صندوق در بهبود دسترسی اعضا به بسترهای توليد موجود

3/661/5380/4211پرداخت تسهيالت كااليی )نهاده ای( مرتبط با شغل اعضاء
3/151/3450/4312نظارت و رسيدگي بيشتر و مستمرتر بر مصرف صحيح وام ها

3/721/7330/4613دقت بيشتر در پذيرش افراد برای عضويت در صندوق
3/201/6470/5114در نظر گرفتن سياست های تنبيهی برای اعضای خاطی

1/941/2290/6315تبديل تدريجي اعضا به سهامداران صندوق ها
1/891/2930/6816نقش آفرينی صندوق در ارائه مشاوره و آموزش شغلی

1/761/2360/7017افزايش مبلغ اقساط وام به منظور كاهش دوره انتظار برای دريافت وام بعدی
2/081/4410/7018توجه بيشتر مسئوالن صندوق به پيشنهادهاي اعضاء

1/711/2500/7319كمک به ساماندهی اعضاء در قالب شركت هايی مانند تعاونی
1/611/1830/7320نقش آفرينی صندوق در سهولت كارهای اداری مربوط به كسب وكار

2/111/5790/7521نقش آفرينی صندوق در تأمين زيرساخت های عمومی )مانند جاده، برق(

سازوکارهاي فوق که برگرفته از جلسات و مصاحبه با اعضا و مسئوالن صندوق ها بوده است، بر اساس طیف لیکرت پنج درجه اي )1: خیلی کم و 5: خیلی زیاد( 
سنجیده شده اند. 
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کاربست نظریه رفتار برنامه ریزي شده در این تحقیق نشان داد 
که از بین سه سازه مطرح در نظریه مذکور، تنها ادراك از کنترل 
رفتاري، اثر معني دار در تبیین هزینه کرد صحیح وام هاي تولیدي 
خرد دریافتي توسط اعضاء داشته است. مطابق متغیرهاي پیوسته 
معني دار در معادله رگرسیون لجستیك، مي توان نتیجه گرفت که 
افراد با ویژگي هاي زیر، به احتمال بیشتري باالي 5۰ درصد وام 

تولیدي خود را در توسعه کسب وکار مصرف کرده اند:

• نظارت بیشتري بر هزینه کرد وام تولیدي آن ها اعمال شده 
است؛

• در گروه هاي پرجمعیت تري عضویت دارند؛

• احساس مي کنند قدرت دروني باالیي در انجام موفقیت آمیز 
کارها دارند؛ 

• در سه سال اخیر، عملکرد شغلي خود را ازنظر بهبود در 
کسب وکار، افزایش تولیدات و مشتریان باال ارزیابي مي کنند؛ 

• رنجش خاطر کمتري از باال بودن اقساط وام داشته اند.

در تفسیر نتایج، شایان ذکر است که در گروه هاي پرجمعیت تر، 
نظارت افراد هم گروه بر نحوه مصرف وام یکدیگر پررنگ تر بوده و 
این امر احتمال انحراف را کاهش مي دهد. از سوي دیگر، افرادي 
که داراي توان مالي به نسبت بهتري بودند، طبیعتاً مبلغ اقساط 
وام را کمتر آزاردهنده ارزیابي کرده بودند. به نظر مي رسد این 
افراد چون نیازهاي اضطراري کمتري داشتند، از زمینه بهتري 
براي مصرف وام در امور تولیدي و درنتیجه ایجاد درآمد جدید 
برخوردار بودند. لذا طبیعي است که این افراد رنجش کمتري 
از باال بودن مبلغ اقساط وام داشته باشند. بخشي از مطالعات 
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پیشین نیز نشان دهنده انحراف بیشتر در هزینه کرد اعتبارات 
 (Mohammadi کمتر  درآمد  با  کشاورزان  بین  در  کشاورزي 
مالکیت  سطح  و   Yeganeh, Cheraghi & Hosseinzadeh, 2012)

است.   (Varmazyari, Kalantari & Shaebanali Fami, 2010) کمتر 
عالوه بر این، نتایج مطالعه حاضر ازنظر اثر مثبت و معني دار تعداد 
دفعات نظارت بر کاهش احتمال انحراف وام از مسیر تولید، با 
 (Agbeko et al., 2017; نتایج بخش قابل توجهی از مطالعات پیشین
 Addae-Korankye, 2014; Nayak, & da Silva, 2019; Ogero, 2019;

 Varmazyari, Kalantari & Shaebanali Fami, 2010; Osei-Hwedie,

(Kurantin, 2019 & همسویي دارد. 

مطالعه حاضر نشان داد که بر نحوه هزینه کرد وام هاي تولیدي 
مسئوالن  سوي  از  نظارتي  هیچ  وام گیرنده  افراد  از  درصد   58
صورت نگرفته است. همچنین تنها ۳1/5 و 27/1 درصد افراد 
خود  شغلي  عملکرد  از  باالیي  ادراك  ترتیب،  به  موردمطالعه، 
داشتند و از کنترل مناسب دروني برخوردار بودند. عالوه بر این 
7۰ درصد مطالعه شوندگان، نارضایتي زیادي از باال بودن مبلغ 
اقساط وام داشتند و اجماع بسیار اندکي را در خصوص سازوکار 
»افزایش  مبلغ اقساط وام به منظور کاهش دوره انتظار برای دریافت 
وام بعدی« داشتند. بر این اساس، خروج بخش قابل توجهی از 
وام هاي تولیدي اعطایي، از مسیر توسعه کسب وکار منطقي به نظر 
مي رسد. در همین راستا طبق یافته هاي مطالعه حاضر 79/8 و 69 
درصد اعضاي صندوق هاي اعتباري خرد، معتقد بودند که وام هاي 
تولیدي اثر اندکي به ترتیب بر ایجاد اشتغال جدید و افزایش 
درآمد ایشان داشته است. درواقع، موضوع مذکور بیان کننده این 
مسئله است که وام های مذکور از دید وام گیرندگان، اثر اساسي 
در معیشت ایشان نداشته است. این یافته ها در مطالعات فعالیت 
و خارقاني )2۰11( نیز به نوعي اشاره شده است. به طور یکه 
نتایج تخمین هاي مدل پروبیت آن ها نشان داده است که اعتبارات 
خرد بر روي ایجاد »اشتغال با دستمزد و حقوق« بي تأثیر است و 
برایجاد اشتغال »بدون دستمزد و حقوق« تأثیر بسیار اندکي دارد. 

باالترین اجماع اعضای صندوق ها در خصوص »افزایش منابع 
صندوق با استفاده از منابع خیران و وقف«، »وام دهي صندوق 
براي تأمین نیازهاي اساسي زندگي« و »افزایش منابع صندوق 
بهبود نقش  به عنوان سازوکارهاي  بودجه دولت«  از  استفاده  با 
وام هاي تولیدي خرد در توسعه کسب وکارها، می تواند نشان دهنده 
اتکای ایشان به منابع خارجی برای تداوم فعالیت صندوق ها و 
نیز پررنگ بودن موضوع تأمین نیازهای اساسی خانوارها باشد. 
برعکس، سازوکارهاي پیشنهادي ناظر بر خوداتکایي صندوق ها 
از قبیل »تبدیل تدریجي اعضا به سهامداران صندوق ها«، »توجه 
بیشتر مسئوالن صندوق به پیشنهادهاي اعضاء« و »کمك به 
ساماندهی اعضاء در قالب شرکت هایی مانند تعاونی« با کمترین 
اقبال عمومي اعضاء مواجه شد. این یافته ها در کنار عدم اجماع 
مناسب اعضاء در خصوص باال بردن  مبلغ اقساط وام به منظور 

کاهش دوره انتظار برای دریافت وام بعدی، نشان دهنده فرهنگ 
وابستگي در نمونه موردمطالعه است. 

باتوجه به متغیرهاي مهم و اثرگذار بر هزینه کرد صحیح وام هاي 
خرد تولیدي، مي توان گفت اعطاي این وام ها زماني مي تواند در 
توسعه کسب وکار موفق باشد که فضاي مناسبي براي استفاده 
بهره ور از آن ها باتوجه به شرایط اعضا که عمدتاً از وضعیت مالي 
مناسبي برخوردار نیستند، فراهم شود. در این راستا پیشنهاد 
مي شود اقدامات مناسبي در زمینه نظارت بر هزینه کرد وام، تقویت 
زیرگروه هاي صندوق ازنظر کمي و کیفي، بهبود اعتمادبه نفس 
اعضاء و ادراك ایشان نسبت به قدرت دروني خود، تنوع بخشي 
به منظور  پس انداز  و  مالي  توان  بردن  باال  و  اعضاء  تولیدات  به 
ایجاد امکان اخذ وام هاي با مبالغ بیشتر؛ با محوریت صندوق هاي 

اعتباري خرد شهرستان قلعه گنج انجام شود. 

تقویت نظارت مردمي بر هزینه کرد وام ها به خصوص از طریق 
و  مشاوره ها  ارائه  است،  ساده  آن ها  با  کار  که  اپلیکیشن هایي 
برگزاري کارگاه هاي روان شناختي با هدف تقویت اعتماد به نفس 
و عزت نفس اعضاء، آموزش مهارت مشاغل نوین و ارائه خدمات 
افزایش  و  به مشاغل جدید  به منظور ورود  اعضاء  به  پشتیباني 
قدرت مالي و پس انداز ایشان در تحقق کارکردهاي فوق الذکر 
مي تواند مؤثر باشد. البته بدین منظور این صندوق ها باید از تمرکز 
عمده بر اعطاي وام باید به سمت ارائه خدمات توسعه کسب وکار 
و پشتیباني هاي تکمیلي حرکت کنند. یافته هاي حاصل از بررسي 
اجماع نظر در خصوص سازوکارهاي بهبود نقش وام هاي خرد 
در توسعه کسب وکار نیز نشان داد که اعضاء اهمیت باالیي براي 
چنین خدماتي ازجمله کمك به ایجاد پوشش بیمه محصوالت 
تولیدی و بیمه اجتماعی اعضاء و وام دهي براي تأمین نیازهاي 
که  است  شایان ذکر  نیز  انتها  در  بوده اند.  قائل  زندگي  اساسي 
مطالعه حاضر برخي از متغیرها مانند فرصت هاي شغلي در روستا، 
کیفیت زیرساخت ها را بر اساس ادراك روستائیان بررسي کرد و 
از این نظر مي تواند تعمیم بخشي آن با محدودیت مواجه شود. لذا 
مطالعات آتي مشابه مي توانند متغیرهاي مذکور را به صورت کمي 

اندازه گیري کرده و وارد مدل کنند. 

تشکر و قدرداني

درنهایت نویسندگان بر خود الزم مي دانند از حمایت هاي بنیاد 
علوي و کمیته امداد امام خمیني )ره( براي انجام این تحقیق 

تشکر و قدرداني به عمل آورند. 
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