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 ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر کیفیت خدمات نهادهای مالی بخش کشاورزی

 ترتیبی با استفاده از مدل الجیت 

 
 ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد*حسین محمدی

 انشگاه فردوسی مشهدعبداهلل شهرکی، دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه د

mohammadi111@ gmail.com* 

 

 
  چکیده:

به دنبال تعیین شاخص های اقتصادی است که ضمن داشتن توانائی سنجش کیفیت خدمات اعتباری نهادهای  تحقیقاین 

ا مالی بخش کشاورزی. با درنطرگرفتن این شاخصها در کنار سایر عوامل موثر غیراقتصادی و حساسیت بیشتر برروی آنه

بتوان کیفیت خدمات این نهادها را ارتقا بخشید. پس از بررسی منابع نظری موجود، تعدادی از عوامل اقتصادی که بر 

کیفیت خدمات اعتباری این نهادها اثرگذارند مشخص شدند. برای بررسی این عوامل، ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین و 

مدیران این موسسات گردآوری گردید. برای تخمین مدل تحقیق از  نفر از 139سپس اطالعات الزم برای نمونه شامل 

روش رگرسیون الجیت ترتیبی استفاده شد. مدل نهائی نشان داد از بین عوامل مورد نظر، متغیرهای میزان سرمایه اولیه 

نرخ دیرکرد  صندوق، افزایش سرمایه صتدوق، میزان سود سالیانه صندوق، اعطای به موقع تسهیالت، سهولت تضمینها و

میزان تسهیالت، مدت زمان د، تسهیالت بر کیفیت خدمات اعتباری این موسسات دارای تاثیر مثبت و نرخ کارمز

تسهیالت و ارزیابی صحیح مشتری دارای تاثیر منفی هستند. پس از تخمین مدل و محاسبه اثر نهائی مشخص شد اعطای 

تصادی در افزایش کیفیت خدمات اعتباری این موسسات در مقایسه با به موقع تسهیالت به متقاضیان مهمترین فاکتور اق

  عوامل دیگر می باشد.

 ترتیبی الجیت . نهادهای مالی بخش کشاورزی ، مدل کشاورزیاعتبارات  :هاکلید واژه

 مقدمه:

ست، چرا که از دسترسی آسان و سریع به منابع مالی یکی از ضرورتها و پیش نیازهای توسعه فعالیتهای بخش کشاورزی ا

یک سو بسیاری از کشاورزان و فعاالن بخش کشاورزی به دلیل کمی درآمد و باال بودن هزینه های تولید، قادر به سرمایه 

گذاری گسترده نیستند و از سوی دیگر بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ندارند. بنابراین 
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بخش کشاورزی با آن مواجه است محدودیت منابع مالی است. از اینرو نقش نهادهای یکی از محدودیتهای عمده ای که 

 تامین مالی بخش کشاوزی حائز اهمیت می باشد.

باشد بالطبع، کیفیت این خدمات نقش موثری با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی نهادهای مالی ارائه خدمات اعتباری می 

ضروری است که با انجام پژوهشی در این خصوص عوامل موثر بر کیفیت خدمات این نهادها  در موفقیت این نهادها دارد، لذا

 را شناسایی نمود تا بتوان به این هدف مهم دست یافت. 

    عوامل موثر بر کیفیت خدمات اعتباری 

اجتماعی2 مدیریتی و  غالب کارشناسان مربوطه، عوامل موثر بر کیفیت خدمات اعتباری را به چهار دسته عوامل: اقتصادی2

ویژگیهای فردی مدیران این موسسات تقسیم بندی می کنند. با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی عوامل اقتصادی 

 اختصاص دارد در ادامه صرفا به تشریح عوامل اقتصادی پرداخته می شود.

 

 عوامل موثر بر کیفیت خدمات اعتباری: 1نمودار

کشور از دیدگاه مدیران این  بخش کشاورزی نهادهای مالی اعتباری بر کیفیت خدمات اقتصادی موثر عواملدر این تحقیق2 

شرکت سهامی صندوق توسعه بخش کشاورزی استانی( مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته  97موسسات )بصورت موردی 

شارکت تولید کنندگان بخش شرکتهای سهامی خاص صندوقهای غیر دولتی توسعه بخش کشاورزی صرفاً با ماست. 

کشاورزی تشکیل می شوند. تولید کنندگان هر زیربخش به تناسب نام و عنوان و وظیفه و مسئولیتها در صندوقها می توانند 

سهامداران این صندوقها باشند و بر اساس جایگاه و محدوده فعالیت هر صندوق که ممکن است محصولی، تخصصی یا 

صندوق مشارکت  کنند. به غیر از تولیدکنندگان، شرکت مادرتخصصی دیگر سهامدار صندوقهای منطقه ای باشد، در ایجاد 

غیر دولتی است که به نمایندگی از سوی وزارت جهاد کشاورزی )دولت( و به موجب اساسنامه مصوب، در سرمایه گذاری، 

 ایجاد و اداره صندوق ها همکاری می کند.

 عوامل اقتصادی 
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 ی که در چگونگی و کیفیت خدمات اعتباری نهادهای مالی موثر می باشند به شرح ذیل می باشند:عوامل مختلف اقتصاد

 تجهیز پس انداز و  سرمایه -1

یکی از مهمترین نشانه های سیستم اعتباری موفق آن است که در درازمدت بایستی خودکفا باشد و جهت تامین اعتبارات  

 دجه خارجی محتاج نباشد .و جبران اتالف ها به سوبسید و تزریق بو

 هزینه های دریافت وام -7

تامین تضامین و وثایق موردنیاز به منظور اخذ تسهیالت یکی از مشکالت اساسی دریافت وام بخصوص برای کشاورزان خرده 

 پا و فقیر می باشد. 

  نوع تسهیالت -9

لند مدت صورت می گیرد. وامهای کوتاه بطور کلی پرداخت تسهیالت توسط موسسات مالی به دو صورت کوتاه مدت و ب

مدت به لحاظ مدت زمان آن در جهت تامین هزینه های جاری تولید مانند تهیه کود، سم، بذر، آماده سازی زمین مصرف 

می گردد. وامهای بلندمدت به جهت اینکه قابلیت سرمایه گذاری دارند به منظور تامین هزینه های ایجاد زیرساخته ها بکار 

 می شوند.گرفته 

 شرایط دریافت تسهیالت  -5

یکی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات اعتباری شرایط و چگونگی دریافت تسهیالت توسط متقاضی است. برخی شرایط 

که بعنوان عوامل اقتصادی در ارائه خدمات اعتباری دسته بندی شده اند شامل میزان تسهیالت، مدت زمان بازپرداخت و 

 قع تسهیالت به وام گیرندگان می باشد.اعطای به مو

 ارزیابی صحیح مشتری  -1

ارائه تسهیالت مالی یکی از وظایف مهم نهادهای مالی بخش کشاورزی محسوب می گردد. برای اعطای تسهیالت، باید درجه 

م بازگشت اصل و اعتبار و قدرت گیرنده تسهیالت را در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت اعطایی تعیین نمود. احتمال عد

سود تسهیالت اعطایی را ریسک اعتباری می گویند. بحرانهای مشاهد شده در نظام بانکی کشورها عمدتا ناشی از عدم 

 کارآیی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است .

ایی شرق زمینه یابی تشکیل صندوقهای اعتباری روست›› ( در مقاله خود تحت عنوان 1945در تحقیقی که مقدس فریمانی )

انجام داده است، دریافت که ازنظر پاسخگویان عواملی همچون کمک مالی دولت به تشکیل صندوق اعتباری، ‹‹ استان تهران
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نحوه مدیریت صندوق، ایجاد اعتماد در اعضاء نسبت به مسئوالن صندوق و فراهم کردن شرایط بازپرداخت بموقع وام های 

 ار فعالیتهای صندوقهای اعتباری محلی است.دریافتی از جمله عوامل موثر بر استمر

( با انجام تحقیقی توصیفی در زمینه عوامل مختلف تاثیرگـذار بـر کیفیـت خـدمات اعتبـاری صـندوق هـای        1944منزوی )

نتیجه گرفته است که برخی عوامل اجتمـاعی2 اقتصـادی،    44تا سال  49حمایت از توسعه بخش کشاورزی در ایران از سال 

صی از جمله، اعتماد و اطمینان متقابل بین تشکل ها ، مشارکت تشکل ها  و نظایر آنهـا بـا کیفیـت خـدمات     مدیریتی و شخ

 اعتباری این صندوقها دارای رابطه معنی دار و مثبتی می باشد.  

( به بررسی وضعیت موسسات مالی خرد و مقـررات و پرداخـت وامهـای غیـر تضـمینی بـرای تولیـد        7441شرینر و همکار )

گان کوچک در آرژانتین پرداختند . آنها معتقد بودند که موسسات مالی خرد می تواننـد بـه کشـاورزان کوچـک و کـم      کنند

 درآمد، که امکان تهیه وثیقه ندارند، کمک زیادی کنند.

( به عوامل موفقیت بانک رکیـات در جلـوگیری از ورشکسـتگی کـالن اقتصـادی و همچنـین رشـد و        7447یاورن و همکار )

برنامه های این موسسه در کشور اندونزی پرداختند. آنان بانک رکیات انـدونزی را بـه عنـوان یکـی از بزرگتـرین و       پیشرفت

موفقترین موسسات مالی خرد، که دارای یک نظام کامال شناخته شده است می داننـد. موسسـه رکیـات اقـدام بـه خـدمات       

ین طریـق در تجهیـز پـس انـدازها و پرداخـت اعتبـارات کوتـاه،        رسانی بانکی در مناطق شهری و روستایی می کرد و لذا از ا

 متوسط و درازمدت موفق بوده است .

 :مواد و روشها 

در این تحقیق جهت تحلیل داده ها و دستیابی به اهداف مذکور از روشهای آماری توصیفی و الجیت ترتیبـی اسـتفاده شـد.     

 زیر می باشد:  مدل رگرسیونی مورد استفاده در این مطالعه به صورت

₁₀X₁₀𝛽+ ₉X₉𝛽+ ₈X₈𝛽+ ₇X₇𝛽+ ₆X₆𝛽+ ₅X₅𝛽+ ₄X₄𝛽+ ₃X₃𝛽+ ₂X₂𝛽+ ₁X₁𝛽=ᵢY  

 2شفافیت ضوابط و شرایط دریافت تسهیالت گویه ) از قبیل 14کیفیت خدمات اعتباری صندوقها که با Yᵢ که در رابطه فوق 

کوتاه بودن فاصله زمانی  2هزینه های دریافت تسهیالت زیاد بودن  2ری اداری در صندوق بوروکراسی و دیوان ساالزیاد بودن 

مصرف تسهیالت در  2پرداخت تسهیالت در یک مرحله 2بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر 2درخواست تا دریافت تسهیالت

عضو با توجه به میزان  ایدسترسی یکسان همه تشکله 2در محل مورد نظر مصرف تسهیالت 2خارج از بخش کشاورزی

 )خیلی موافقم( کد گذاری 1)موافق نیستم( تا  1و با کدهائی از زمان پرداخت وام با دوره تولید مناسب بودن  2سهامشان

 ˳X₁تا  X₁)خیلی ضعیف( کد گذاری شده اند. 1)خیلی خوب( تا  1شده و سنجش خود متغیر وابسته با کدهائی از 

 )خیلی کم( کدگذاری شده اند.  1)خیلی زیاد( تا  1می باشند که با کدهائی از  1دول متغیرهای اقتصادی به شرح ج
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هیئت مدیره2مدیرعامل و بازرسان این صندوقها به عنوان جامعه آماری برای جمع آوری اطالعات الزم انتخاب شدند. ویژگی 

سات است که این آگاهی الزمه و اولین عمده اعضای این جامعه آماری2 داشتن سطح آگاهی و آشنائی با خدمات این موس

شرط استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و به حداقل رسانی خطا در چنین موضوعاتی می باشد. تا زمان انجام این 

مدیر در این صندوقها مشغول به کار بوده و برای به دست آوردن تعداد اعضای نمونه از فرمول کوکران  751مطالعه حدود 

انحراف معیار از طریق پیش آزمون به دست آمده و روش نمونه گیری مورد استفاده 2 نمونه گیری تصادفی استفاده شد. 

 Excelساده بوده است. در این مطالعه برای خالصه سازی و تحلیل داده های استخراج شده از پرسشنامه ها از نرم افزار 

 صورت گرفت .  STATA12استفاده شد. برآورد مدل های رگرسیونی توسط نرم افزار 

 معرفی متغیرهای تحقیق -1جدول 

 توضیحات متغیر
Y )کیفیت خدمات اعتباری ارائه شده از جانب صندوقهای توسعه بخش کشاورزی )متغیر وابسته 

X1 سرمایه اولیه صندوق 

X2 افزایش سرمایه صندوق 
X3 میزان سود سالیانه صندوق 
X4 نرخ کارمزد تسهیالت صندوق 

X5 تسهیالت صندوق میزان 
X6 مدت زمان تسهیالت 
X7  اعطای به موقع تسهیالت 

X8 سهولت تضمینها 

X9 نرخ دیرکرد تسهیالت 

X10 ارزیابی صحیح مشتری 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -9

هـا  ها در سـطح کشـور را از دیـد مـدیران صـندوق     ( نتایج بدست آمده از سنجش کیفیت خدمات اعتباری صندوق7جدول )

گویه طراحی شده که هر کدام در قالـب طیـف لیکـرت مـورد پرسـش       14ای با دهد. برای انجام این کار پرسشنامهشان مین

بنـدی گردیـد. بـر    سطح خیلی ضعیف تا خیلی خوب گروه 1ها در واقع شده و سپس میزان کیفیت خدمات اعتباری صندوق

 4/91هـا را در سـطح متوسـط،    ت خدمات اعتبـاری صـندوق  درصد مدیران مورد پژوهش، کیفی 2/5اساس نتایج این جدول 

هـا را خیلـی خـوب    درصد( کیفیت خـدمات اعتبـاری صـندوق    6/13درصد آن را متوسط و بیش از نیمی از مدیران )معادل 
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ه کدام از مدیران مورد بررسی کیفیت خدمات اعتباری را خیلی ضعیف یا ضعیف ارزیابی نکرداند. همچنین هیچارزیابی نموده

 است.

 هاها از دید مدیران صندوقخالصه نتایج کیفیت خدمات اعتباری صندوق :2جدول 

 درصد فراوانی میزان کیفیت خدمات اعتباری

 4 4 (1( )کد 14-14خیلی ضعیف )

 4 4 (7( )کد 76-13ضعیف )

 2/5 3 (9( )کد 95-72متوسط )

 4/91 63 (5( )کد 57-91خوب  )

 6/13 111 (1( )کد 14-59بسیار خوب )
 های تحقیقمأخذ: یافته

به تأثیر هر یک از عوامل اقتصادی مذکور در این جدول را بر ( دیدگاه مدیران نهادهای مالی بخش کشاورزی راجع9جدول )

درصد مدیران مورد پژوهش، کیفیت  2/5دهد. بر اساس نتایج این جدول، ها نشان میکیفیت خدمات اعتباری صندوق

درصد(  6/13درصد آن را خوب و بیش از نیمی از مدیران )معادل  4/91ها را در سطح متوسط، ندوقخدمات اعتباری ص

کدام از مدیران مورد بررسی کیفیت اند. همچنین هیچها را خیلی خوب ارزیابی نمودهکیفیت خدمات اعتباری صندوق

درصد مدیران بر این باورند  21نتایج ، بیش از خدمات اعتباری را خیلی ضعیف یا ضعیف ارزیابی نکرده است. بر اساس این 

دارای تأثیر متوسط به باالیی بر کیفیت خدمات اعتباری نهادهای مالی کشاورزی است.  عامل سرمایه اولیه صندوقکه 

تأثیر کم و خیلی کمی بر کیفیت خدمات اعتباری  نرخ کارمزد تسهیالتهمچنین حدود نیمی از مدیران بر این باورند که 

میزان تسهیالت، مدت زمان تسهیالت ، ، افزایش سرمایه صندوق، میزان سود سالیانه صندوقن نهادها دارد. ای

از دیگر  ارزیابی صحیح مشتریو  هاسهولت تضمین،  اعطای به موقع تسهیالت،  نرخ دیرکرد تسهیالت

و بسیار زیادی بر کیفیت خدمات اعتباری این ها دارای تأثیر زیاد فاکتورهایی بوده است که از دیدگاه بیشتر مدیران صندوق

-محاسبه شده نیز نشان داد که نتایج گزارش شده ، قابل تعمیم به کل جامعه آماری می 7χنهادهای مالی بوده است. آماره 

 باشد و یک نتیجه تصادفی نیست.

 هایفیت خدمات اعتباری صندوقبه تأثیر هریک از عوامل اقتصادی مذکور بر کها راجعدیدگاه مدیران صندوق :9جدول 

 7χآماره  فراوانی )درصد( عوامل اقتصادی

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 11/54* (6/94) 13 (7/13) 92 (73) 16 (6/14) 96 (6/7) 1 سرمایه اولیه صندوق

 6/31* (5/93) 26 (2/13) 94 (94) 14 (5/14) 74 (1/4) 1 افزایش سرمایه صندوق
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 7/36* (6/55) 46 (4/79) 56 (1/19) 76 (16) 91 (1/7) 5 ود سالیانه میزان س

 1/11* (1/5) 4 (19) 71 (6/97) 69 (9/77) 59 (74) 15 نرخ کارمزد تسهیالت 

 63* (7/99) 65 (94) 14 (3/75) 54 (9/3) 14 (6/7) 1 میزان تسهیالت 

 5/21* (9/77) 59 (1/91) 64 (2/99) 61 (3/11) 79 (1) 7 مدت زمان تسهیالت

 194* (16) 144 (94) 14 (5/17) 75 (6/1) 9 (4) 4 اعطای به موقع تسهیالت

 5/34* (3/76) 17 (7/91) 64 (6/94) 13 (2/1) 11 (6/1) 9 هاسهولت تضمین

 5/93* (1/72) 19 (6/94) 13 (7/71) 51 (1/11) 94 (7/1) 14 نرخ دیرکرد تسهیالت

 3/17* (6/99) 61 (3/94) 21 (4/77) 55 (2/5) 3 (4) 4 ارزیابی صحیح مشتری
 درصد 1دار در سطح معنی*

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

Pseudoنشان داده شده است. آماره  5نتایج برآورد الگوی الجیت ترتیبی در جدول 
2R    به دست آمده، سطح بـاالیی از قـدرت

هـا در  شوند و فقط عالمت آندر این الگو ضرایب تفسیر نمی کهدهد. از آنجاییالگوی الجیت ترتیبی برآورد شده را نشان می

دهنده جهت تأثیر متغیر مستقل مورد نظـر بـر سـطح متغیـر وابسـته      شود، مثبت و منفی بودن ضرایب نشاننظر گرفته می

قرار گـرفتن در  است. به این معنی که اگر عالمت متغیر مثبت باشد بیانگر این امر است که با افزایش متغیر مستقل، احتمال 

 کند.سطوح باالتر کیفیت را بیشتر می

دهد متغیرهای سرمایه اولیه صندوق، افزایش سرمایه صندوق، میـزان سـود سـالیانه صـندوق،     ( نشان می5اطالعات جدول )

کـه  باشند که بیانگر این اسـت  ها و نرخ دیرکرد تسهیالت دارای ضرایب مثبت میاعطای به موقع تسهیالت، سهولت تضمین

گذارد و با افـزایش هـر یـک از ایـن متغیرهـا )از      ها تأثیر میاین متغیرها در جهت مثبت بر کیفیت خدمات اعتباری صندوق

یابد. همچنین بر ها در سطوح باالتر کیفیت خدمات اعتباری افزایش میخیلی کم تا خیلی زیاد(، احتمال قرار گیری صندوق

کارمزد تسهیالت، میزان تسهیالت، مدت زمان تسهیالت و ارزیابی صحیح مشتری اساس اطالعات این جدول متغیرهای نرخ 

ها تـأثیر  دهد تأثیر این متغیرها در جهت منفی بر کیفیت خدمات اعتباری صندوقدارای ضرایبی منفی هستند که نشان می

هـا را بـاال   مات اعتبـاری صـندوق  تر کیفیت خـد ها، احتمال قرار گرفتن در سطوح پایینگذارد و افزایش در هر یک از آنمی

 برد.  می

 

 نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت ترتیبی :4جدول 

 داریسطح معنی zآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

 44/4 55/5 16/4 21/4 سرمایه اولیه صندوق

 41/4 72/7 14/4 51/4 افزایش سرمایه صندوق

 46/4 46/1 11/4 74/4 میزان سود سالیانه صندوق

 44/4 99/9 14/4 -6/4 نرخ کارمزد تسهیالت صندوق
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 77/4 -71/1 16/4 -7/4 میزان تسهیالت صندوق

 15/4 -6/4 7/4 -17/4 مدت زمان تسهیالت

 41/4 55/7 71/4 61/4 اعطای به موقع تسهیالت

 44/4 5/5 77/4 32/4 هاسهولت تضمین

 57/4 41/4 16/4 19/4 نرخ دیرکرد تسهیالت

 43/4 -2/1 7/4 -95/4 ی صحیح مشتریارزیاب
Pseudo R-Square 

 %6/54 کاکس و اسنل

 %5/14 ناجل کرک

 %3/91 مک فادن
 های تحقیقمأخذ: یافته

 

های موازی )برنت( نشان داده شده است که منطقی بودن برابری پارامترهـا را  ( نتایج حاصل از آزمون رگرسیون1در جدول )

شود که فرضیه صفر مبنی بـر بـرازش صـحیح الگـوی فعلـی قبـول       ه نتایج این جدول مشخص میکند. با توجه ببررسی می

داری باشد. با در نظـر گـرفتن سـطح معنـی    ها در الگوی برآورد شده منطقی میشود و برابری پارامترها برای تمامی گروهمی

های پاسخ، ثابت و تر وضعیت برای تمامی گروهتوان نتیجه گرفت که ارزش پارامهای موازی، میدر آزمون رگرسیون 7χآماره 

 باشد و از این نظر نیز الگوی الجیت ترتیبی از مبنایی محکم برخوردار است.یکسان می

 

 برنت -های موازینتایج حاصل از آزمون رگرسیون :3جدول 

 داریسطح معنی آماره 2LogLikelihood Chi- Square الگو

 165/4 742/15 941/719 فرضیه صفر)الگوی فعلی(

 125/133 عمومی)با قابلیت تغییر در پارامترهای وضعیت(
 های تحقیقمأخذ:یافته

 

هـا، بـرازش   اند. فرضیه صفر در این آزمونهای پیرسون و دویانس مورد استفاده قرار گرفتهبرای بررسی نیکویی برازش آزمون

دهنده صحت فرضـیه صـفر باشـد. در جـدول     دو آزمون باید نشان 7χها توسط الگوی حاضر است، بنابراین آماره مناسب داده

داری آزمـون مشـخص   ها نشان داده شده است. با توجه به سطح معنـی ( نتایج بررسی نیکویی برازش از طریق این آزمون6)

کـافی قابـل اعتمـاد    توان گفت الگوی برآورد شده به انـدازه  اند، بنابراین میشود پارامترها در این الگو مناسب برازش شدهمی

 است.
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 های نیکویی برازش: شاخص6جدول 

 داریسطح معنی Chi- Squareآماره  آماره

 444/1 3/773 پیرسون

 444/1 717 دویانس
 های تحقیقمأخذ: یافته

 

اثر نهایی هـر  شود. برای اندازه گیری تأثیر هر کدام از متغیر های توضیحی بر متغیر وابسته مدل، از اثرات نهایی استفاده می

هـا، بـه   کدام از متغیرها، مقدار تغییر در احتماالت پیش بینی شده متغیر وابسته مدل یعنی کیفیت خدمات اعتباری صندوق

( خالصـه اثـرات نهـایی    2ازای یک واحد تغییردر آن عامل )در حالتی که بقیه عوامل ثابت باشند( را نشان می دهد. جـدول) 

دهد. مجموع اثرات نهایی هر متغیر بـرای سـطوح مختلـف )مجمـوع     در سطوح مختلف نشان میبرای هر کدام از متغیرها را 

شود که مجموع احتماالت برای طبقات مختلف کیفیت خدمات اعتبـاری  سطرها( برابر صفر است. این امر از آن جا ناشی می

صفر را به خود می گیرد، بـه ایـن مفهـوم کـه      ها، باید برابر یک باشد. بنابراین مجموع تغییر در این احتماالت، مقدارصندوق

بندی دیگر است. ها به معنی کاهش آن در طبقهبندی کیفیت خدمات اعتباری صندوقمیزان افزایش احتماالت در یک طبقه

های مختلف کیفیت خدمات اعتباری از جانـب  دهنده تأثیر هر یک از عوامل اقتصادی بر گروه( نشان2بنابراین نتایج جدول )

 باشد.  های توسعه بخش کشاورزی میصندوق

هـای اول و  بر اساس نتایج این جدول چنانچه سرمایه اولیه صندوق افزایش یابد، احتمال قرارگیری نهادهـای مـالی در گـروه   

سـوم )یعنـی    هـا در گـروه  دوم کیفیت خدمات اعتباری )یعنی کیفیت متوسط و خوب( کاهش و احتمال قرارگیری صـندوق 

یابد. چنانچه دیدگاه مدیران در رابطه با تأثیر مؤلفه اقتصادی افـزایش سـرمایه صـندوق بـر     ی خوب( افزایش میکیفیت خیل

های  اول و  دوم کیفیت خدمات کیفیت خدمات اعتباری نهادهای مالی بهبود یابد، احتمال قرارگیری نهادهای مالی در گروه

هش و احتمال قرارگیری ایـن نهادهـا در گـروه سـوم )کیفیـت خیلـی       واحد کا 431/4و  445/4اعتباری به ترتیب به میزان 

های نهادهای مالی موفق آن اسـت کـه در دراز   یابد. در واقع یکی از مهمترین نشانهواحد افزایش می 431/4خوب( به میزان 

ه از سـوی سـایر   مدت و کوتاه مدت خودکفا باشد و جهت تأمین اعتبارات و جبران اتالفات، نیازمنـد کمـک و تزریـق بودجـ    

تواننـد میـزان   ها نباشد. در این صورت است که مدیران نهادهای مالی با داشتن سرمایه اولیه مناسب و افـزایش آن مـی  نهاده

( و 1941(، افتخـاری ) 1945کیفیت خدمات اعتباری را بهبود بخشند. این نتیجه همسو با نتایج مطالعات نجفی و یعقـوبی ) 

 ( بوده است. 1944منزوی )

هایی بوده است کـه دارای تـأثیر منفـی بـر کیفیـت خـدمات اعتبـاری نهادهـای مـالی          نرخ کارمزد تسهیالت از جمله مؤلفه

تـرین  ( همسو بوده است. اعطای به موقع تسهیالت یکی از مهم1944کشاورزی داشته است که این نتیجه با مطالعه منزوی )

باشد. در واقع اعطای بـه موقـع   ات اعتباری نهادهای مالی کشاورزی میعوامل اقتصادی مؤثر بر بهبود عملکرد و کیفیت خدم

توانـد  ای که واقعاً به این تسـهیالت نیازمندنـد مـی   تسهیالت به متقاضیان و مرتفع نمودن مشکالت متقاضیان در دوره زمانی
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قتصادی مهمترین فـاکتور معرفـی شـده    اعتبار نهادهای مالی را از سوی متقاضیان باال برد. از دیدگاه مدیران نیز این فاکتور ا

( نیز دارای تأثیر مثبت بر طبقه باالتر کیفیت خدمات اعتبـاری نهادهـای   4( و بر اساس اطالعات جدول )5)اطالعات جدول 

 باشد.( همسو می1944مالی بوده است که با مطالعه منزوی )

باشـد.  ت اعتبـاری نهادهـای مـالی کشـاورزی مـی     ها نیز دارای تأثیر مثبتی بر سطوح بـاالتر کیفیـت خـدما   سهولت تضمین

های اول و دوم بـه  ها و ثابت بودن سایر شرایط، احتمال قرارگیری نهادهای مالی در گروهکه با سهولت بیشتر تضمینبطوری

واحد کاهش و احتمال قرارگیـری نهادهـای مـالی در گـروه سـوم )کیفیـت خیلـی خـوب          716/4و  443/4ترتیب به میزان 

هـا بایـد   پـذیری تضـمین  تـر از آن انعطـاف  هـا و مهـم  یابد. در واقع نوع تضـمین واحد افزایش می 771/4عطا شده( خدمات ا

ای باشد که از یک سو، یک تضمین آسان )که به راحتی در اختیار متقاضیان قرار گیرد( برای مشتریان به شمار رود و گونهبه

توانند اعتبار و کیفیت باشد، در این صورت است که نهادهای مالی می از سوی دیگر یک تضمین مطمئن برای نهادهای مالی

 خدمات اعطایی خود را بهبود بخشد.

درجه اعتبار و قدرت متقاضیان تسهیالت در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت اعطایی توسط نهادهای مالی بخش کشـاورزی   

دم بازپرداخت اصل و سـود تسـهیالت اعطـایی را بـه حـداقل      امری است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و احتمال ع

مقدار خود کاهش دهد. چنانچه این موضوع تحقق یابد، اعتبار و کیفیت خدمات اعتباری نهادهای مالی بخش دولتـی ارتقـاء   

گروه سوم منفی های اول و دوم کیفیت مثبت و بر شود تأثیر این عامل اقتصادی بر گروهیابد. اما همانطور که مالحظه میمی

شود که نهادهای مالی کشاورزی در ایران از سیسـتم مناسـبی بـرای ارزیـابی     ارزیابی شده است. این نتیجه از آنجا ناشی می

 باشند و باید اقدامات الزم به منظور اصالح و بازنگری این فرآیند صورت پذیرد.مند نمیصحیح مشتری بهره

 

 هاهای خدمات اعتباری ارائه شده از جانب صندوقفیتمحاسبه اثرات نهایی برای کی :1جدول 

 اثر نهایی گروه اول متغیر

 )متوسط(

 اثر نهایی گروه دوم

 )خوب(

 اثر نهایی گروه سوم

 )خیلی خوب(
 165/4 -114/4 -446/4 سرمایه اولیه صندوق

 431/4 -431/4 -445/4 افزایش سرمایه صندوق

 465/4 -467/4 -447/4 میزان سود سالیانه صندوق

 -193/4 195/4 441/4 نرخ کارمزد تسهیالت صندوق

 -456/4 451/4 441/4 میزان تسهیالت صندوق

 -474/4 472/4 441/4 مدت زمان تسهیالت

 159/4 -192/4 -446/4 اعطای به موقع تسهیالت

 771/4 -716/4 -443/4 هاسهولت تضمین

 49/4 -473/4 -441/4 نرخ دیرکرد تسهیالت
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 -422/4 425/4 449/4 صحیح مشتریارزیابی 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه

با توجه به اینکه عوامل اقتصادی از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر کیفیت خدمات نهادهای مالی بخش کشاورزی است، لذا در 

بخش کشاورزی با استفاده از الگـوی الجیـت   این مطالعه به ارزیابی تأثیر این عوامل بر سطوح کیفیت خدمات نهادهای مالی 

مورد از عوامل اقتصادی با بررسی منابع نظری موجـود، شناسـایی شـد و     14ترتیبی پرداخته شده است. برای انجام این کار 

، از بـین مـدیران مؤسسـات اعتبـاری بـه      1939گیری تصادفی ساده در سال پرسشنامه به روش نمونه 139سپس با تکمیل 

یر این عوامل بر سطوح کیفیت خدمات اعتباری این نهادها پرداخته شد. متغیـر وابسـته در ایـن پـژوهش سـطوح      بررسی تأث

مختلف کیفیت خدمات اعتباری توسط مؤسسات مالی بخش کشاورزی بوده است که بصورت طیف لیکرت از خیلـی کـم تـا    

 بندی شده است. خیلی زیاد بر اساس نمره اتخاذی تقسیم

تخمین مدل الجیت ترتیبی نشان داد متغیرهای سرمایه اولیه صندوق، افزایش سرمایه صندوق، میزان سـود   نتایج حاصل از

دار و متغیرهای نرخ کارمزد تسهیالت و ها با تأثیر مثبت و معنیسالیانه صندوق، اعطای به موقع تسهیالت و سهولت تضمین

 اند.  خدمات اعتباری نهادهای مالی بخش کشاورزی مؤثر بوده دار بر کیفیتارزیابی صحیح مشتری با تأثیر منفی و معنی

ها ایجاد بستری مناسب جهت اعطای تسهیالت بلند مدت با نرخ کارمزد پـایین، شناسـایی نیازهـای واقعـی     با توجه به یافته

واقـع بـا توجـه بـه      گـردد. در ریزان این عرصه پیشنهاد میمتقاضیان و تعیین میزان و مدت زمان مناسب تسهیالت به برنامه

ریـزی  نقش بسیار مهم اعطای  به موقع تسهیالت به متقاضیان و تاثیر این عامل در ارتقاء کارایی تسهیالت، الزم است برنامه

ای که تسهیالت دقیقاً هنگامی در اختیار متقاضیان قرار گیـرد کـه مـورد نیـاز     ای در این خصوص صورت گیرد، به گونهویژه

تواند مشکل متقاضی را در آن مقطع زمانی مرتفـع نمایـد. ایـن موضـوع یکـی از      ریافت این تسهیالت میمتقاضیان باشد و د

 باشد.دالیل عمده ناکارآمدی تسهیالت پرداخته شده توسط نهادهای مالی می

ود ها به این شکل عمل شود که از یک سو سعی شود آسانترین تضامین مانند چک و سفته گرفته شدر خصوص اخذ تضمین

   ها بتواند باز پرداخت تسهیالت را تضمین نماید.و از سوی دیگر این تضمین
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از  صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اعتباری بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات(، 1944منزوی، س. م.) ] 1[

 حد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی.پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستائی، وا 2دیدگاه مدیران صندوق در کشور

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه ، اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ،(1942ع.)،علیزاده ]7[

 گذاری در بخش کشاوری.

کشاورزی و  جایگاه و اهمیت صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مجله اقتصاد ،(1946قربانی،ا.) ]9[

 .13توسعه، شماره 

آشنایی با صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی و  ،(1949دشوار پسند،م.) ]5[

 56توسعه،  شماره 

 .(1923قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی.) ]1[

وزارت جهاد  ،ر برخی از کشور های آسیاییبررسی مبانی نظری و تجربی اعتبارات روستایی د ،(1922م.) ،معظمی ]6[

 سازندگی،  مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.

[1] Schreiner, M.(1999), Ascoring model of the risk of costly areas at a microfinance lender in Bolivia, 

www.microfinance.com. 

[8] Schreiner, M. and H.Colombet(2001), Microfinance, regulation and uncollateralized loans to small 

producers, Argentina,www.microfinance.com 

مجموعه مقاالت همایش تامین مالی  ،تامین مالی خرد: تجربیات جهانی و امکانات توسعه در ایران ،(1947ب.) ،نجفی ]3[

 .33ص  ،تهران ،کشاورزی،  نشر دانشگاه تربیت مدرس

(، تامین مالی خرد راهکاری نوین برای کاهش فقر در جوامع روستایی، مجله اقتصاد 1945ب و و. یعقوبی.) ،نجفی ]14[

 .53کشاورزی و توسعه، سال سیزدهم، شماره 

بررسی و مقایسه بخش های متشکل و غیر متشکل پولی در بازار مالی روستایی:  ،(1947و ج. ترکمانی.) ،یعقوبی ]11[

 .114. ص 1947زمستان  ،دوره جدید ،شماره دوم ،بانک کشاورزی ،متشکل و تعدیل بازار غیر متشکل کمبود های بخش

( ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونیهای خود جوش 1941ع.) ،افتخاری ]17[

 .51ص  ،16ره سال چهاردهم2 شما ،اقتصاد کشاورزی و توسعه ،روستایی شهرستان خدابنده

 


