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چکیده
آرامگاه شاعر پارسیگوی ایرانزمین  ،حکیم ابوالقاسم فردوسی در نزدیکی شهر مشهد واقعشده و به دلیل داراودن جاذبۀ
زیاد ،از مناطق گردشگری مهم کشور هست ؛بنابراین مطالعۀ ارزش گردشگری آن و آگاهی از میزان تمایل به پرداخت افراد
برای بازدید از این مکان تاریخی می تواند ارزش اقتصادی آن را برآورد کند و نمونه ای کوچک از مطالعات حوزۀ اقتصاد
گردشگری را آش کار سازد .هدف این پژوهش برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این مکان تاریخی است .برای
بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد ،الگوی لوجیت به روش حداکثر راست نمایی برآورد شد .دادههای مورد
نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبۀ حضوری با  122بازدیدکننده از این آرامگاه در تعطیالت نوروز سال 1013
جمع آوری شدند .نتایج نشان داد که بیش از  02درصد بازدیدکنندگان ،حاضر به پرداخت مبلغی برای بازدید از این مکان
بودهاند ،همچنین متغیر های مبلغ پیشنهادی ،جذابیت مکان تاریخی ،وضعیت شغل و وضعیت تأهل اثر معنیداری روی
احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند؛ ولی متغیر های سن ،تحصیالت ،تعداد اعضای خانوار ،درآمد و جنسیت ازلحاظ آماری
معنادار نبوده؛ ولی عالیم مورد انتظار را دارا بوده اند .میانگین تمایل به پرداخت برای هر فرد بازدیدکننده  0112ریال برآورد
شد.
واژههاي کلیدي :ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخت ،الگوی لوجیت ،اقتصاد گردشگری ،استان خراسان رضوی.

 *1نویسندۀ مسئول :پژوهشگر گروه اقتصاد جهاددانشگاهی مشهد .کد مقاله ثبت شده در همایش030 :
 -0پژوهشگر گروه اقتصاد جهاددانشگاهی مشهد.
 -0پژوهشگر گروه اقتصاد جهاددانشگاهی مشهد.
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مقدمه
برای گردشگری بهعنوان صنعتی نوپا در سالهای اخیر تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان داشته
است .ایجاد اشتغال ،ارزآوری ،تعادل منطقهای ،کمک به صلح جهانی ،کمک به سرمایهگذاری در میراث فرهنگی ،بهسازی محیط،
کمک به بهسازی زیستگاههای حیاتوحش ،توسعۀ نواحی روستایی دارای جاذبههای گردشگری و جلوگیری از برونکوچی جمعیت
و مانند آن ،ازجمله مزایای این صنعت بوده است (صدر موسوی و دخیلی ،)1010،در کنار مزایای صنعت گردشگری بعضی عواقب
منفی نیز در این صنعت مشاهده میشود بهعنوانمثال ممکن است در زمینههای فرهنگی و اجتماعی ،میزبانان از گردشگران
رفتارهایی را تقلید کنند که متناسب با فرهن آنان نیست؛ بااینحال ،صنعت مذکور بهسرعت در جهان در حال گسترش است و
نیاز است تا هر کشوری این صنعت را با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود ،تطابق داده و پیشنیازهای آن را تبیین و
پیشبینی کند.
استان خراسان رضوی بهعنوان یکی از استانها ی ایران با حجم مسافر و گردشگر باالی داخلی و خارجی روبرو است .انجام
مطالعات مناسب درزمین ۀ مباحث گردشگری استان برای جذب گردشگران و ورود آنها به مناطق دیدنی در این استان ضروری
است .در این میان ،بررسی میزان تمایل به پرداخت گردشگران و نیز عوامل مؤثر بر آن ،بهعنوان یکی از منابع درآمدی این صنعت،
حایز اهمیت است .امروز بارزترین شاخصۀ اصلی مشهد بعد از بارگاه ثامنالحجج (ع) ،سرزمین توس ،زادگاه و آرامگاه حکیم نامدار
ادبیات ایرانزمین ،فردوسی توسی است که ساالنه  11هزار مسافر (ستاد تسهیالت سفرهای کشور )1013،و گردشگر را به خود
جذب میکند که در این میان ،آرامگاه این حکیم نامی بهعنوان یادگار تاریخ ،ادب و هنر و فرهن ایرانیان همواره مورد توجه
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی بوده است.
اما در این میان محدودیت مالی دولت و باالبودن هزینههای مراقبت و نگهداری ،الزام تأمین منابع مالی از طریق بازدیدکنندگان
اماکن تاریخی بیشازپیش احساس میشود .افزون بر این بررسی اجمالی صورتگرفته در منطقۀ مورد مطالعه حاکی از آن بوده که
در حال حاضر خدمات بسیار محدودی به بازدیدکنندگان ارایه میشود و با توجه به دوری آن از نقاط شهری اطراف ،تأمین و
توسعۀ امکانات رفاهی ،همانند توسعه پارکین  ،خدمات بانکی و ...بسیار ضروری است .تأمین امکانات رفاهی افزون بر اینکه امکان
دریافت ورودی باالتر را فراهم میکند ،میتواند از طریق افزایش بازدیدکنندگان بهویژه بازدیدکنندگان خارجی (بهویژه از آسیای
میانه و شرقی) موجب گسترش اطالعات جهانیان در خصوص فرهن و ادب ایرانزمین گردد.
افزایش تعداد بازدیدکنندگان از نگاه اقتصادی صرف نیز میتواند موجب کاهش هزینههای نگهداری به ازای افراد بازدیدکننده
شود؛ اما بههرحال ضروری است در جهت حفاظت از این مجموعۀ باارزش و درنهایت تأمین شرایطی برای ارایۀ خدمات بهتر به
بازدیدکنندگان تالش شود.
از سوی دیگر تجزیهوتحلیل عوامل مؤثر بر خواستههای مردم از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی میتواند به پیشبینی نیازها و
کمبودهای مناطق گردشگری کمکهای قابلتوجهی کنند .ازجمله این عوامل ارزشی است که مردم برای بازدید و استفاده از این
مناطق توریستی قایل هستند که جزو منافع مستقیم تفرجگاهها بو ده و مردم آن را با بیان مبالغ تمایل به پرداخت ابراز میکنند.
یکی از روشهای استاندارد و انعطافپذیر و با کاربرد فراوان در تحقیقات برای اندازهگیری تمایل به پرداخت و ارزش تفرجی و
گردشگری اماکن تاریخی و مناطق طبیعی ،روش ارزشگذاری مشروط ( 1)CVMاست.
با توجه به آن چه ذکر شد در مطالعه حاضر تالش شده است با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،ضمن بررسی میزان
تمایل به پرداخت گردشگران آرامگاه فردوسی ،عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از این مکان مورد بررسی
قرار گیرد.
Contingent Valuation Method

1

0111

www.SID.ir

Archive of SID

حیاتی و همکاران ( ،)1011در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارکهای ایلگلی و
مشروطه تبریز با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و کاربرد مدل هکمن دومرحلهای پرداختند ،نتایج نشان داد که متغیرهای
درآمد ماهیانه ،تعداد اعضای خانواده ،جنسیت ،میزان رضایت از امنیت اجتماعی و تعداد دفعات مراجعه به پارک در طول سال
از عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان است .فرجزاده و همکاران ( )1011به برآورد تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان مجموعۀ تاریخی پاسارگاد با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ( )CVMو شناخت عوامل مؤثر بر آن
پرداختهاند .بر اساس یافتهها ،متوسط تمایل به پرداخت برابر با  110002ریال به ازای هر خانوار به دست آمد .اشواریا و همکاران
( ،)1330ارزش منافع وجودی جنگلهای کاستاریکا را برای هر هکتار جنگل  001دالر در سال به دست آوردند .کریستوفر و
توماس ( ،)1330در امریکا با استفاده از روش ارزشگذار ی مشروط به این نتیجه رسیدند که افراد برای حفاظت آب زیرزمینی
در برابر آالیندههای شیمیایی حاضر به پرداخت هزینهای بین صفر تا  000دالر در سال هستند .لی و هان ( ،)0220ارزش
تفریحی پنج پارک ملی در کره جنوبی را بهطور متوسط  12.00دالر برای هر خانواده در سال به دست آوردند .آمیگس و همکاران
( ،)0220ارزش حفاطتی زیستگاه ساحل رودخانه گارون فرانسه را با الگوهای خطی ،توبیت ،نیمهلگاریتمی و دومرحلهای هکمن
به ترتیب برابر با  10 ،10 ،11و  100فرانک به دست آوردند .لیون هوپ و مک میالن ( ،)0220ارزش نواحی بیابانی در ایسلند
را  000.11یورو در سال به دست آوردند .ساالزار و مندز ( ،)0220ارزش غیر بازاری پارک شهری در والتسیای اسوانیا را 11300
پزو تا در سال برآورد کردند .گالراک ( ،)0221با استفاده از این روش ،ارزش خدمات اکوسیستم در یالت بارسای ترکیه را 10.00
دالر در سال برای هر خانواده برآورد کرد .ساتوت و همکاران ( ،)0220ارزش تفریحی جنگلهای سرو لبنان را  00.00دالر در
سال برای هر خانواده محاسبه کردند .مطالعۀ شرستا و همکاران ( ،)0220جهت بررسی مطبوعیت زیستمحیطی منطقۀ رودخانه
آپاالچیکوال در فلوریدا ،به تحلیل تقاضای بازدیدکنندگان پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بازدیدکنندگان بهطور متوسط
برای هرروز  00.11دالر پرداخت میکنند.
با توجه به مطالعات انجامشده و همانطور که بیان شد آرامگاه فردوسی یکی از جاذبههای گردشگری اصلی در استان خراسان
رضوی است؛بنابراین برآورد ارزش اقتصادی این جاذبۀ گردشگری به کمک روش مذکور ،خواهد توانست یکی از جوانب اقتصاد
گردشگری و گردش مالی ،این صنعت را نشان داده و سبب افزایش نگاه مدبرانهتر مدیران و برنامهریزان استان به حفم آثار
تاریخی کشور باشد .ضمن آنکه مسلما این آثار دارای ارزش فرهنگی واالیی هستند که قابل مقایسه با ارزش اقتصادی آنان
نخواهد بود چراکه نشاندهندۀ فرهن و تاریخ کشور هستند.
روش تحقیق:
در مطالعۀ حاضر بهمنظور بررسی میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای بازدید از منطقۀ گردشگری آرامگاه فردوسی
مشهد از روش ارزشگذاری مشروط ( )CVMاستفاده شده است .این روش تالش میکند تمایل به پرداخت ( )1WTPافراد را
تحت سناریوهای بازاری فرضی معین ،تعیین کند.
ارزشگذاري مشروط:
شناختهشدهترین رهیافت در گروه رهیافتهای منحنی تقاضا رهیافت ارزشگذاری مشروط است .این رهیافت بر مبنای
ترجیحات بیانشدۀ افراد و تابع تقاضای هیکسین که در آن درآمد واقعی ثابت نگه داشته میشود ،عمل میکند.
در رهیافت ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخت ( )WTPافراد برای حفم وضع موجود و یا ایجاد تغییری مثبت در
محیطزیست و همچنین تمایل به دریافت ( )WTAآنها برای جبران ازدستدادن یک منفعت زیستمحیطی یا افزایش یک
ضرر زیستمحیطی البته اگر بازاری برای این منظور وجود میداشت مورد بررسی قرار میگیرد .در این رهیافت ،هر دو ارزش
قابل استفاده و غیر قابل استفاده قابل ارزیابی هستند و به دلیل این ویژگی بهطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد (پرس
و تورنر.)1332 ،
در ارزش گذاری مشروط ،افراد در مورد حداکثر مبلغی که حاضرند برای بازدید یا حفاظت از یک مکان بوردازند ،سؤال
میشود .از روش ارزشگذاری مشروط بهعنوان روش مهم برای ارزشگذاری کاالهای زیستمحیطی و یا تاریخی استفاده میشود.
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این روش اولینبار در سال  1300بهوسیلۀ کرایسی وانترپ 1اراهه شد و اولین بار بهوسیلۀ روبرت داویس 0در سال  ،1310برای
ارزشگذاری منافع تفریحات در اطراف یک رودخانه مورد استفاده قرار گرفت.
در روش انتخاب دوگانه 0فرض میشود افراد دارای تابع مطلوبیت زیر هستند:
)U (Y, S
که در آن  Uتابع مطلوبیت غیرمستقیم Y ،درآمد فرد و  Sبرداری از سایر عوامل اقتصادی-اجتماعی فرد است .متغیر وابسته
«تمایل به پرداخت» و متغیرهای مستقل شامل درآمد ( )Yو سایر متغیرها ( ،)Sشامل ،سن ،جنس ،اندازه خانوار ،وضعیت تأهل،
وضعیت شغل ،میزان تحصیالت ،جذابیت آرامگاه ،است  .هر بازدیدکننده حاضر است مبلغی از درآمد خود را برای استفاده از
اماکن تاریخی و تفریحی بهعنوان مبلغ پیشنهادی ( )Aبوردازد که این استفاده باعث ایجاد مطلوبیت برای وی میشود .معموال
میزان مطلوبیت ایجادشده در اثر استفاده از اماکن تفریحی-توریستی بیشتر از حالتی است که فرد از این اماکن استفاده نمیکند
که رابطۀ زیر آن را نشان میدهد (بویلی و همکاران 1331 ،و قربانی و فیروز زارع:)1010 ،
()0

U (1, Y  A; S )   1  U (0, Y ; S )   0
که در آن  ε2و  ε1متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند که بهطور تصادفی و مستقل از همدیگر توزیع شدهاند .تفاوت
ایجادشده در مطلوبیت ( )ΔUدر اثر استفاده از اماکن توریستی-تفریحی عبارت است از:
()0

) U  U (1, Y  A; S )  U (0, Y ; S )  ( 1   0
ساختار پرسشنامه دوگانه در بررسی تمایل به پرداخت افراد ،دارای یک متغیر وابسته با انتخاب دوگانه است .لذا الگوی
لوجیت برای بررسی میزان تأثیر متغیرهای توضیحی مختلف بر میزان  WTPبازدیدکنندگان استفاده میشود .بر اساس الگوی
لوجیت احتمال ( )Piاینکه فرد یکی از پیشنهادها را بوذیرد بهصورت زیر بیان میشود (بویلی و همکاران 1331 ،و قربانی و فیروز
زارع:)1010 ،
()1

تابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد است و بعضی از متغیرهای اجتماعی-اقتصادی ازجمله
که
درآمد ،مبلغ پیشنهادی ،سن ،جنسیت ،اندازه خانوار ،تحصیالت و  ...را شامل میشود γ ،β .و  θضرایب قابل برآوردی هستند
که انتظار میرود  2>γ ،2≤ βو  2>θباشند.
سه روش برای محاسبه مقدار  WTPوجود دارد :روش اول موسوم به متوسط  WTPاست که از آن برای محاسبۀ مقداری
انتظاری  WTPبهوسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا بینهایت استفاده میشود .روش دوم موسوم به متوسط WTP
کل است که برای محاسبه مقداری انتظاری  WTPبهوسیله انتگرالگیری عددی در محدوده ∞+تا ∞ -به کار میرود و روش
سوم موسوم به متوسط  WTPقسمتی است که از آن برای محاسبه مقداری انتظاری  WTPبهوسیله انتگرالگیری عددی در
محدوده صفر تا پیشنهاد ماکزیمم ( )Aاستفاده میشود .از بین این روشها روش سوم بهتر است ،زیرا این روش ثبات و سازگاری
محدودیتها با تئوری ،کارایی آماری و توانایی جمعشدن را حفم میکند و از رابطۀ زیر محاسبه میشود:
1

Ciraicy Wantrap
Robert Davis
 3در این روش ،پرسش در پرسشنامه ،به گونهای طراحی می شود که در هر بار که از پرسش شونده برای میزان مبلغ پرداختی ،سؤال می شود؛ دو حالت،
یا دو گزینه را ،برای پاسخگویی پیش رویش قرار می دهند.

2
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()0

که ) E(WTPمقدار انتظاری تمایل به پرداخت و * aعرض از مبدأ تعدیلشده است که بهوسیلۀ جملۀ اجتماعی-اقتصادی
به جمله عرض از مبدأ اصلی ( )aاضافه شده است{).}α*=(α+γY+θS
یکی از اهداف مهم در برآورد مدل لوجیت ،پیشبینی اثرات تغییر در متغیرهای توضیحی بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی
توسط فرد  iاست .اگر احتمال اینکه هر فرد مصاحبهشونده مبلغ پیشنهادی را بوذیرد ،بهصورت رابطه  1باشد (بویلی و همکاران،
 1331و کارسون و همکاران:)1331 ،
()1
1
= )𝜆 ∗𝑖𝑋(𝐹 = 𝑖𝑃
∗
𝜆 𝑖𝑥 𝑝𝑥𝑒 1 +
که X*Iمتغیرهای توضیحی است و  λپارامتر هایی هستند که باید برآورد شوند .برای ارزیابی اثرات تغییر در هر یک از
متغیرهای مستقل  Xikروی احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی ،باید از رابطه  0مشتق جزیی گرفته شود( .ماداال:)1331 ،
∗

𝑖𝑃𝜕
𝑖𝑥𝑒𝑥𝑝 λ
=
λ
𝑘 ∗𝑖𝑥𝜕𝑋𝑖𝑘 1 + 𝑒𝑥𝑝λ
()3
که 𝑘 λپارامتر متغیر مستقل  Kام است .با داشتن مشتقات جزیی از رابطه ( ،)1کششپذیری متغیر توضیحی  Kام از رابطه
( )3به دست میآید.
Xik
Pi

∗

λ𝑘 .

𝑖𝑥𝑒𝑥𝑝λ

)2

∗𝑖𝑥λ

𝑝𝑥𝑒 (1 +

= 𝑖𝑒

()12
همانطوری که رابطۀ  12نشان میدهد کششپذیریها ثابت نیستند و به مقادیر متغیرهای توضیحی بهکاررفته در مدل
بستگی دارند .مدلهای الجیت ممکن است به شکلهای تابع نیمهلگاریتمی یا خطی برآورد شوند .در این بررسی از مدل الجیت
خطی استفاده شده است زیرا شکل خطی برای محاسبۀ متوسط تمایل به پرداخت آسانتر است (قربانی و فیروز زارع.)1011 ،
الگوهای لوجیت ممکن است به فرم توابع خطی یا نیمه لگاریتمی برآورد شوند که فرم تابعی خطی برای محاسبه متوسط
 WTPآسانتر است و در اکثر مطالعات از آن استفاده شده است .برای بررسی وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس در الگوهای
لوجیت و پروبیت نمیتوان از روشهای معمول همچون آزمون بروچ-پاگان ،وایت و گلدفلد-کوانت بهره برد .دیوید سن و مک
کینون ( )1310آمارهای تحت عنوان  LM2برای آزمون ناهمسانی واریانس در الگوهای لوجیت و پروبیت ارایه کردند .این آماره
متکی به روش  LMاست و در آن یک رگرسیون تصنعی با استفاده از نتایج برآوردهای الگوی لوجیت یا پروبیت شکلگرفته و
این رگرسیون تصنعی برای آزمون ناهمسانی واریانس مورد استفاده قرار میگیرد .پارامترهای الگوی لوجیت به روش حداکثر
راست نمایی با استفاده از نرمافزار  Shazamو محاسبات ریاضی با نرمافزار  Matlabبرآورد شدند.
برای بررسی اهداف مطالعۀ حاضر ،الگوی لوجیت بهکار گرفته شده است .در راستای توضیح الگوی فوق (الگوی لوجیت)،
رابطۀ زیر درنظر گرفته میشود:
)(1

1  exp( X i 

Pi  E Yi X i  1

رابطۀ ( ) 1بیانگر آن چیزی است که تحت عنوان تابع تجمعی الجستیک معروف شده است (گجراتی .)1001 ،در این حالت
X 
با توجه به رابطه ( ،)1همچنانکه  iبین ∞ -تا ∞ +تغییر میکند  Piبین صفر و یک مقادیر خود را اختیار خواهد کرد و نیز
X 
 Piبهطور غیرخطی به  X( iها) مربوط است؛ این مطلب به معنای عدم قابلیت کاربرد روش معمول  OLSبرای تخمین
پارامترهای مدل مذکور است ،البته بدیهی است که میتوان تکنیکها ی تخمینی غیرخطی را به کار بست؛ اما باید در اینجا به
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این نکته اشاره کرد که استفاده از این تکنیکها مستلزم صرف وقت زیاد بوده و کار بسیار پیچیده و مشکلی است؛ اما بهراحتی
میتوان اثبات کرد که برخالف ظاهر قضیه میتوان رابطه ( )1را بهصورت خطی برحسب پارامترها (βها) تبدیل کرد (گجراتی،
:)1001
)(2

)(3

Pi
) 1  exp( X i

)  exp( X i
) 1  Pi 1  exp(  X i

)  X i

1  Pi

Pi

(Li  ln

Pi
1

) Pi

نسبت احتمال وقوع حادثه مورد نظر بر
در روابط فوق Pi ،احتمال وقوع حادثه )1-Pi( ،احتمال عدم وقوع و (
آلترناتیو آن هستند L ،هم که لگاریتم نسبت برتری یا مزیت بوده و به نام لوجیت معروف است ،نهتنها برحسب  Xبلکه برحسب
پارامترها نیز خطی است؛ بنابراین الگوی فوق را با نام الگوی الجیت میشناسند (گجراتی 1001 ،و جاج.)1311 ،

ازجمله روشهای برآورد الگوی لوجیت روش حداکثر درستنمایی ( )MLاست ،همچنین ،پارامترهای الگو (  ) نشاندهندۀ
میزان تغییر در لگاریتم نسبت برتری به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل  iام است؛ نکتۀ قابل تأمل در بحث موجود این
است که این ضرایب تفسیر اقتصادی مستقیمی ندارند و تفسیر آنها امری اشتباه است؛ (جاج 1311 ،و ویستلر.)1332 ،
اقتصاددانان در راستای ارزیابی این نوع الگوها ،اثرات نهایی 1و کششها را مورد تفسیر قرار میدهند .این ضرایب تنها برای
متغیرهای مستقل پیوسته قابل کاربرد هستند (ویستلر .)1332 ،کشش؛ درصد تغییر در احتمال وقوع حادثه ( )y=1را درنتیجه
یک درصد تغییر در متغیر مستقل با فرض ثابتبودن سایر عوامل نشان میدهد؛ اما ازآنجاییکه کششها برای هر یک از مشاهدات
متفاوت است ،الزم است تا کشش مربوط به هر یک از متغیرها ارایه شود .روش مرسوم برای انجام این عمل ،محاسبۀ کششها
برای میانگین هر یک از متغیرهای مستقل است؛ در این روش ابتدا کششها برای هر یک از مشاهدات محاسبه و سوس یک
میانگین وزنی 0از آنها گرفته میشود ،بهگونهای که وزنها احتماالت پیشبینیشده 0هستند (ویستلر ،)1332 ،همچنین برای
تسهیل در گزارش ،از نتایج ضریب اثر نهایی استفاده میشود ،این مقیاس در میانگین متغیر مستقل محاسبه میشود .اثر نهایی
نیز احتمال وقوع حادثه ( )Piرا به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل  ،Xiبا فرض ثابتبودن سایر عوامل نشان میدهد
(ویستلر.)1332 ،
در این مطالعه برای اندازهگیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پرسشنامه انتخاب دوگانۀ دو استفاده شد که
توسط هانمان ( )1310با اصال و تعدیل پرسشنامه انتخاب دوگانه ارایه شد .این روش مستلزم تعیین و انتخاب یک پیشنهاد
بیشتر به پیشنهاد اولیه است که پیشنهاد مقدار بیشتر با جواب »بلی«و پیشنهاد کمتر با جواب«خیر » پاسخ داده میشود .در
مطالعه حاضر پرسشنامۀ مذکور در دو بخش طراحی خواهد شد؛ در بخش اول اطالعات مربوط به ویژگیهای شخصی ،اجتماعی
و اقتصادی فرد پاسخگو و در بخش دوم سؤاالت مربوط به تمایل به پرداخت افراد مطر شد .در این بخش سه قیمت پیشنهادی
به مقادیر  1022 ،0222و  1222ریال بهصورت سؤاالت وابسته و مرتبط به هم مطر شد .این مقادیر پیشنهادی بر اساس
پیشآزمون انتخاب شدند.
روش نمونهگیري و نحوۀ جمعآوري اطالعات:
روش جمع آوری اطالعات و آمار در این مطالعه ،عبارت است از روش اسنادی-پیمایشی که در روش اسنادی با استفاده از
اطالعات موجود در سایتها و اطالعات کتابخانهای سازمانها و ادارات ازجمله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،عالوه بر
بررسی پیشینه نگاشته در زمینههای مرتبط با گردشگری و ارزشگذاری مشروط در دو بخش خارجی و داخلی ،به بررسی انتخاب
روش مناسب تحقیق و تنظیم پرسشنامه طر  ،پرداخته شده است .در روش پیمایشی نیز جهت دستیابی به اطالعات مورد
نیاز که از طریق اسنادی امکانپذیر نیست ،پرسشنامهای طراحیشده و در آن ،اطالعاتی در خصوص ویژگیهای فردی در این
1

-Marginal Effects
- Weighted Aggregate Elasticity
3
- Predicted Probabilities
2
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مطالعه برای اندازهگیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پرسشنامه انتخاب دوگانۀ دو استفاده شد که بهوسیلۀهانمان
( )1310با اصال و تعدیل پرسشنامه انتخاب دوگانه ارایه شد .این روش مستلزم تعیین و انتخاب یک پیشنهاد بیشتر به پیشهاد
اولیه است که پیشنهاد مقدار بیشتر با جواب «بلی» و پیشنهاد کمتر با جواب«خیر» پاسخ داده میشود .در مطالعۀ حاضر
پرسشنامۀ مذکور در دو بخش طراحی خواهد شد؛ در بخش اول اطالعات مربوط به ویژگیهای شخصی ،اجتماعی و اقتصادی
فرد پاسخگو و در بخش دوم سؤاالت مربوط به تمایل به پرداخت افراد قرار خواهند گرفت.
آمار و اطالعات الزم از طریق تکمیل پرسشنامه طراحیشده با مراجعۀ حضوری به بازدیدکنندگان از آرامگاه فردوسی ،در
تعطیالت نوروز سال  1032جمعآوری شد .تعداد نمونه مورد بررسی شامل  122نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و
اطالعات حاصل از  02پرسشنامه پیشآزمون به دست آمد .روش نمونهگیری مورد استفاده ،نمونهگیری تصادفی ساده است.
ازآنجاییکه در مطالعۀ حاضر سرشماری عمومی گردشگران موردنظر نبوده؛ لذا جمعآوری اطالعات از طریق نمونهگیری
صورت گرفته است .در همین راستا در مطالعۀ حاضر روش نمونهگیری زیر انتخاب شد:
با استفاده از روش نمونهگیری کامال تصادفی ساده 1و با استفاده از فرمول ( )11تعداد گردشگران نمونۀ تحقیق مشخص شد.
تعیین حجم نمونه نیز تابعی از واریانس متغیرها در جامعه مورد بررسی و تعیین کران خطا یا دقت مورد نیاز است ،ازآنجاکه
اطالع دقیقی از واریانس متغیرهای حاضر در مطالعۀ حاضر در دسترس نیست ،در ابتدا با استفاده از اطالعات حاصل از تکمیل و
جمعآوری  02پرسشنامه بهعنوان پیشآزمون ،شاخص «جذابیت آرامگاه فردوسی ازنظر بازیدکنندگان» که دارای انحراف معیار
 2.01در میان اعضای این پیشآزمون است ،بهمنظور تعیین حجم کلی نمونه در نظر گرفته شد (متغیر فوق در  0مقیاس طراحی
شده است) ،بر اساس فرمول آماری ذیل و با درنظرگرفتن کران خطای  2.10و در سطح معنیداری  30( 2.20درصد اطمینان)،
حجم نمونه برابر خواهد بود با:
Z 2 s 2 (2.57) 2  (0.58) 2

 98.7  100
()11
d2
(0.15) 2
قابلذکر است با توجه عدم دسترسی به حجم جامعه آماری از فرمول فوق جهت محاسبه حجم نمونۀ آماری استفاده شده
n

است ،همچنین اطالعات مشخصی از اعضای جامعه آماری در اختیار محقق نبوده که خود منجر به سوقدادن شیوۀ نمونهگیری
به سوی نمونهگیری تصادفی ساده از میان بازدیدکنندگان این مکان شده است.
همچنین همانطور که پیشتر اشاره شد ،ابزار مورد استفاده جهت جمعآوری اطالعات مورد نیاز این تحقیق ،پرسشنامهای
با قالب کامال بسته است .پرسشنامۀ بینام و نحوۀ توزیع و جمعآوری آن بهاینترتیب بوده که محقق با استفاده از تعدادی
پرسشگر آشنا و مسلط به مورد موضوع پرسش و کلیات پرسشنامه ،با گردشگران پاسخگو بهطور نسبتا غیرمستقیم ارتباط برقرار
کرده و اطالعات مورد نیاز مطالعه را با استفاده از پرسشگرهای کامال آگاه جمعآوری نموده است .ازآنجاییکه محقق بهطور
مستقیم مقابل پاسخگویان قرار نمیگیرد و آنان نیز بهطور جمعی و در کنار یکدیگر پاسخهای خود را ارایه نمیدهند ،میتوان
گفت شیوه غیرمستقیم و غیرمتمرکز در تکمیل پرسشنامهها استفاده شده است .بهمنظور ارزیابی اعتبار ( )validityپرسشنامه؛
همانطور که بیان شد ،تعدادی پرسشنامه بهطور آزمایشی ( )pilot testبا مراجعه به تعدادی از گردشگران تکمیل و سوس
نواقص آن رفع شد ،همچنین بهمنظور بررسی پایانی آن (قابلیت اعتماد  ،)Reliabilityاز ضریب  کرونباخ استفاده شده
است ،محاسبۀ این شاخص با استفاده از رابطۀ زیر صورت گرفته است:
k


()10
 si2





k 
1  i 1 2
k 1 





در این رابطه  kتعداد پرسشها و  siانحراف معیار امتیاز پرسش  iام و سیگما ( )σانحراف
معیار امتیاز کل پرسشها است .هرچه این شاخص به  1نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی باالتر و همگنتر بودن پرسشها
خواهد بود .بدیهی است در صورت پایینبودن مقدار آلفا بایستی بررسی کرد که با حذف کدام پرسشها مقدار آن افزایش خواهد

- Complete Randomized Sampling
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یافت .محدودۀ مقادیر آلفا عبارت است از بین  0.2تا  1عالی ،بین  0.2تا  0.2خوب و کمتر از  0.2ضعیف .درنهایت اعتبار یا
ضریب آلفای بهدستآمده در مطالعۀ حاضر؛   = 01.2محاسبه شد؛ بنابراین با توجه به مقدار بهدستآمده میتوان اظهار داشت
که پرسشنامۀ تحقیق از اعتبار خوبی برخوردار است .پس از اصالحات الزم ،اطمینان حاصل شد که پرسشنامۀ مزبور توانایی و
قابلیت اندازهگیری محتوا و خصوصیات مورد نظر در پژوهش را دارا است.
نتایج و بحث:
نتایج حاصل از تمایل به پرداخت افراد در جدول ( )1نشان میدهد که  03نفر ( 03درصد) اولین پیشنهاد را نوذیرفتند و
تمایلی برای پرداخت  1022ریال از درآمد ماهیانۀ خود را جهت بازدید از آرامگاه فردوسی نداشتند درحالیکه  01نفر (01
درصد) آن را پذیرفتند .هنگامیکه پیشنهاد پایینتر ( 0222ریال) ارایه شد 00 ،نفر ( 00درصد) پیشنهاد دوم را نوذیرفتند .آن
دسته از پاسخگویانی که اولین پیشنهاد را ( 1022ریال) را پذیرفتند در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند که آیا حاضر به پرداخت
 1222ریال برای بازدید از آرامگاه فردوسی هستند؟  10نفر ( 10درصد) پیشنهاد سوم را نوذیرفتند و  00نفر ( 00درصد) این
پیشنهاد را پذیرفتند .نتایج نشان میدهد که مردم راضی به پرداخت مبلغی جهت بازدید از آرامگاه فردوسی هستند ،بهطوریکه
 00درصد بازدیدکنندگان مورد مطالعه ،حاضر به پرداخت مبلغی جهت بازدید از آرامگاه فردوسی هستند.

جدول ( )1وضعیت پاسخگویی به سه مبلغ پیشنهادی برای محاسبۀ ارزش اقتصادی آرامگاه فردوسی
مبلغ
مبلغ
مبلغ
پیشنهادی اولیه پیشنهادی پایین پیشنهادی باال
( 1222ریال)
( 0222ریال)
( 1022ریال)

وضعیت پذیرش
پذیرش
مبلغ پیشنهادی
عدم
پذیرش مبلغ
پیشنهادی
جمع

تعداد

01

11

00

درصد

01

11

00

تعداد

03

00

10

03

00

10

تعداد

122

02

02

درصد

122

02

02

درصد

مأخذ :یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت در جدول ( ) 0آورده شده است .برای بررسی وجود یا عدم وجود هم خطی در این
تحقیق از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد .نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که بین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در
الگو هم خطی وجود ندارد.
مقدار آمارۀ  LM2در الگوی برازششده برابر  10/30است و ازآنجاکه ارزش احتمال این آماره برابر با  2/231است ،فرض
وجود واریانس همسانی در مدل پذیرفته میشود (ویستر.)1333 ،
الگوی لوجیت مورد نظر به فرم توابع خطی و نیمه لگاریتمی برآورد شد .نتایج حاصل از برآورد این  0الگو نشان داد که
مقادیر آماره ضریب تعیین مک فادن و نسبت راست نمایی و فرم تابعی خطی نسبت به فرم نیمهلگاریتمی باالتر بود درنتیجه از
الگوی خطی استفاده شد.
برای بررسی معنیداری کلی رگرسیون برآوردشده از آماره نسبت راست نمایی  LRاستفاده شد .مقدار این آماره در درجۀ
آزادی  3برابر با  00/20است و از آنجاکه این مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال  )P-value= 2/222اراهه شده است؛ بنابراین
کل الگوی برآوردی ازلحاظ آماری در سطح  1درصد معنیدار است.
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مقادیر ضرایب تعیین استرال ،1ماداال ،0کراگ-اوهلر 0و مک فادن برای الگوی لوجیت برآورد شده به ترتیب برابر ،2/01 ،2/00
 2/02و  2/02است .قابل ذکر است در مدلها ی رگرسیونی با متغیر وابسته کیفی ،توجه به مقادیر ضرایب تعیین بهتنهایی جهت
تست قابلیت اطمینان الگو چندان کاربرد نداشته و باید از آمارههای دیگر استفاده کرد .برهمین اساس آماره درصد پیشبینی
صحیح الگو مورد بررسی قرار گرفت .درصد پیشبینی صحیح الگو برآوردشده نیز بالغ بر  01درصد است و ازآنجاکه مقدار قابل
قبول درصد پیشبینی صحیح برای الگوی لوجیت و پروبیت برابر با  02درصد است .مقدار درصد پیشبینی صحیح بهدستآمده
در این الگو رقم مطلوبی را نشان میدهد؛ بنابراین الگوی فوق قابل اطمینان برای تجزیهوتحلیلهای بعدی است.
همانطور که نتایج جدول ( )0نشان میدهد ،از بین  3متغیر مستقل واردشده به مدل 0 ،متغیر در سطح  0درصد معنیدار
شدهاند و بر روی متغیر وابسته اثرگذار هستند و  0متغیر دیگر در سطح  0درصد معنیدار نشدهاند.
ضرایب برآوردشده برای متغیرهای توضیحی وضعیت تأهل ،مبلغ پیشنهادی ،وضعیت شغل ،جذابیت مکان تاریخی ،در سطح
 0درصد ازلحاظ آماری معنیدار هستند .ضرایب متغیرهای معنیدار ،دارای عالمت منفی ،در مدل برآورد شده هستند؛ به عبارتی
با افزایش رتبۀ دادهشده به هرکدام از این متغیر ها تمایل به پرداخت کمتر شده است ،به این صورت که در مورد وضعیت تأهل
هرقدر رتبۀ دادهشده به متغیر موردنظر به سمت افراد مجرد پیش رفته است تمایل به پرداخت کمتر میشود؛ به عبارتی متأهلین
تمایل بیشت ری به پرداخت و بازدید از این مکان داشتهاند ،در مورد متغیر وضعیت شغل هرقدر رتبۀ متغیر مورد نظر به سمت
افراد محصل یا خانه دار پیش رفته است ،تمایل به پرداخت کمتر شده است به عبارتی افرادی که دارای شغل آزاد یا دولتی
بودهاند تمایل بیشتری به پرداخت داشتهاند ،در مورد متغیر مبلغ پیشنهادی ،هرقدر که این مبلغ افزایش یافته است تمایل به
پرداخت کمتر شده است .در مورد متغیر جذابیت ،هرقدر که رتبۀ دادهشده به این متغیر افزایش یافته است (به سمت جذابیت
کمتر پیش رفتهایم) تمایل به پرداخت کمتر شده است.
اما متغیرهای جنسیت ،اندازۀ خانوار ،سن ،تحصیالت و درآمد ازلحاظ آماری معنیدار نبوده ولی ضرایب این متغیرها دارای
عالمتهای مورد انتظار هستند؛ بهعبارتدیگر متغیر جنسیت دارای اثر منفی بر تمایل به پرداخت بوده است؛ یعنی با حرکت از
سمت بازدیدکنندۀ زن به سمت بازدیدکننده مرد تمایل به پرداخت کمتر شده است؛ زنان تمایل بیشتری به پرداخت داشتهاند،
ضریب متغیر اندازه خانوار منفی بوده؛ به عبارتی با افزایش تعداد اعضای خانوار ،تمایل به پرداخت کمتر شده است .ضریب متغیر
سن منفی است؛بنابراین در این مطالعه با افزایش سن بازدیدکننده تمایل به پرداخت کمتر شده است و جوانان با توجه به
فرهن سازی و آگاهیهای بیشتر در این زمینه تمایل بیشتری به پرداخت داشتهاند .با افزایش میزان تحصیالت افراد ،تمایل به
پرداخت بیشتر شده و ضریب این متغیر در مدل مثبت است .ضریب متغیر درآمد مثبت و این متغیر دارای اثر مثبت بر متغیر
وابسته بوده و با افزایش درآمد تمایل به پرداخت بیشتر شده است.
در الگوی لوجیت ضرایب برآوردشدۀ اولیه فقط عالهم تأثیر متغیرهای توضیحی را روی احتمال پذیرش متغیر وابسته نشان
میدهند ولی تفسیر مقداری ندارند بلکه کششها و اثرات نهایی هستند که مورد تفسیر قرار میگیرند .ازآنجاکه کششها توابعی
غیرخط ی از مقادیر مشاهدات هستند هیچ تضمینی وجود ندارد که تابع لوجیت از میانگین نمونهها عبور کند .بدین لحاظ
محدودیتی در استفاده از کشش در میانگین وجود دارد .هنشر و جانسون ( )1311معتقدند که باید از کششهای وزنی استفاده
شود .وزن مورد استفاده برای محاسبۀ این میانگین وزنی احتمال پیشبینیشده برای هر مشاهده است (ویستر ،0)1333 ،این
نوع کشش که کشش کل وزن دادهشده نامیده میشود در تفسیر نتایج این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول ( )0نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت برای تخمین ارزش اقتصادی آرامگاه فردوسی
مقدار
متغیرها

ضرایب
برآورد شده

ارزش
آماره t

کشش در
میانگین

کشش
کل وزنی

اثر
نهایی

Whister,1999
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عرض از مبدأ

0.1111

0.010

1.000

1.010

-

جنسیت

- 2.103

- 1.002

- 2.130

- 2.130

2.120

2.2222
- 00

- 2.020

2.2230

2.2222

وضعیت تأهل

- 1.001

- 0.100

-2.020

- 2.001

وضعیت شغل

- 2.021

- 0.002

- 2.010

- 2.001

مبلغ
پیشنهادی

- 2.100

- 0.121

- 2.001

- 2.003

جذابیت
آرامگاه

- 2.110

- 0.001

- 2.001

- 2.010

2.2222
- 00

- 2.010

2.2111

2.2222

2.003

2.2111

2.211

2.022
Estrell
a R2=0.23

2.2030
CraggUhler
R2=0.304

2.2010
McFa
=ddenR2
0.20

اندازه خانوار

0

2.2222
- 200
2.000
2.210
-

سن
تحصیالت

2.112
2.100
-

2.101

3

2.2222
- 21
2.2133
2.2213
Madd
alaR2=0.
20

2.200
درآمد
Likelih
Percent of
ood Ratio right
Test:
prediction: 76
47.07
مأخذ :یافتههای تحقیق
قابل ذکر است با توجه به مفهوم کشش ،در متغیرهای رتبهای و طبقهای موجود در الگو نمیتوان این شاخص را تفسیر کرد
و تنها برای متغیرهای مستقل پیوسته باید این شاخص مورد تفسیر قرار گیرد .بر همین اساس در راستای تفسیر کشش متغیرهای
الگو ،در شرایطی که سایر عوامل ثابت فرض شوند ،در مورد متغیر مبلغ پیشنهادی که تنها متغیر پیوسته الگوست ،کشش کل
وزنی برابر  –2.003است یا به عبارتی افزایش یک درصد در مبلغ پیشنهادی سبب کاهش  2.003درصدی در تمایل به پرداخت
میشود.
اثر نهایی مربوط به دو متغیر مستقل وضعیت تأهل و وضعیت شغلی به ترتیب برابر با  – 2.000و  – 2.210است .بهبیاندیگر
با افزایش یک واحد متغیر های مذکور؛ یعنی در میان افراد مجرد و نیز افراد فاقد شغل ،احتمال تمایل به پرداخت توسط
بازدیدکننده به ترتیب  2.000و  2.210درصد کاهش مییابد .اثر نهایی متغیر مبلغ پیشنهادی برابر  – 2.112است ،یعنی
افزایش یک واحد متغیر فوق منجر به کاهش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت در بازدیدکننده بهاندازه  2.112درصد میشود
و اثر نهایی متغیر جذابیت مکان گردشگری برابر  -2.100است به عبارتی با افزایش یک واحد در میزان جذابیت مکان گردشگری
از دید بازدیدکننده تمایل به پرداخت  2.100درصد کاهش مییابد.
برآورد میانگین تمایل به پرداخت:
میانگین تمایل به پرداخت با استفاده از رابطۀ ( )0در فصل روش تحقیق برای آرامگاه فردوسی  0112ریال برای هر
بازدیدکننده به دست آمد ،نحوۀ محاسبۀ میانگین تمایل به پرداخت در ذیل توضیح داده شده است:
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در رابطۀ باال مقدار  βبرابر ضریب متغیر مبلغ پیشنهادی است و در مدل برآوردی برابر  - 2.100محاسبه شده است .ضریب
𝛾 برابر ضریب متغیر درآمد است و برابر  2.2001است 𝜃 .برابر ضریب متغیرهای مستقل مدل بهجز درآمد و مبلغ پیشنهادی
است که برای برآورد 𝑆𝜃 باید میانگین وزنی هر متغیر را در ضریب آن ضرب و در انتها آنها را باهم جمع کنیم α ،برابر ضریب
عرض از مبدأ بوده و برابر  0.111است .برای بهدستآوردن * αباید مقادیر مربوط به این ضریب را باهم جمع کنیم:
α=0.111
𝛾𝑌 =0.0546 ×2=0.1092
)𝜃𝑆 = −0.629(1) − 0.000045(4) − 1.374(1) − 0.401(2) − 0.814(2) − 0.000054(2
+ 0.121(3) = −4.067
α*=7.616+0.1092-4.067= 3.657
پس از بهدستآوردن مقدار ضرایب مورد نظر ،مقدار انتگرال با استفاده از نرم افراز  Matlabبرآورد شد و میانگین تمایل به
پرداخت برای آرامگاه فردوسی  0112ریال برای هر بازدیدکننده به دست آمد.
پیشنهادها:
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بیش از  02درصد بازدیدکنندگان آرامگاه فردوسی تمایل به پرداخت مبلغی جهت بازدید
از این مکان تاریخی داشتهاند ،همچنین بیشترین نارضایتی این بازدیدکنندگان از نامناسببودن جاده و کمبود خدمات بانکی
مانند عابر بانک بوده است .نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای وضعیت تأهل ،مبلغ پیشنهادی ،وضعیت شغل و جذابیت
مکان تاریخی ،در مدل برآوردشده معنیدار شده و بر روی متغیر وابسته یا همان تمایل به پرداخت مؤثر بودهاند .میانگین تمایل
به پرداخت افراد جهت بازدید از این مکان تاریخی برای هر نفر برابر  0112ریال برآورد شد ،با توجه به نتایج میتوان پیشنهادها
ذیل را ارایه داد:
 -1نتایج نشان میدهد که متغیر جذابیت این مکان تاریخی بهطور معنیداری بر قبول ورودیه اثر مثبت دارد.
با توجه به اهمیت باالیی که مردم برای بازدید از مکانهای جذاب تاریخی قایل هستند ،میطلبد که مسئوالن و
برنامه ریزان به این مورد توجه بیشتر داشته و با گسترش و ایجاد امکانات مناسب برای خانوادهها ،بهبود بهداشت در
اینگونه فضاها ،ایجاد خدمات رفاهی بیشتر و  ...در جهت باالبردن رفاه گردشگران و افزایش بازدید از این مکان تاریخی
کمک بیشتری کنند.
 -0با توجه به آنکه متأهلین بیش از افراد مجرد تمایل به بازدید از این مکان تاریخی داشتهاند ،پیشنهاد میشود
که ضمن ایجاد فضای مناسب برای خانوادههای بازدیدکننده ،تفاوت در قیمت مبلغ وردی برای خانوادهها و افراد مجرد
ایجاد شود تا بدینوسیله ضمن افزایش انگیزۀ خانوادهها برای بازدید از این مکان ،درآمد حاصل از دریافت مبلغ ورودی
افزایش یابد.
با توجه به نتایج بهدستآورده بیشترین افراد بازدیدکننده از این مکان دارای شغل دولتی بودهاند؛ بنابراین تبلیغ در مورد این
مکان تاریخی و سایر جاذبههای گردشگری استان در ادارات دولتی بهوسیله ابزارهای مختلف مانند بروشور و  ...میتواند در
افزایش گردشگران استان نقش بسزایی داشته باشد.
منابع و مآخذ
صدر موسوی ،م .ج؛ دخیلی کهنموهی (« ،)1010ارزیابی وضعیت تسهیالت گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید
گردشگران» ،فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی ،شمارۀ  ،11صص .103-100
فرجزاده ز؛ غ .ر سلطانی؛ م .روستایی ( « ،)1011برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد و تحلیل
عوامل مؤثر بر آن؛ کاربرد روش ارزشگذاری مشروط  ،»CVMپژوهشهای اقتصادی؛ .111-13 :)0( 3
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