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  چكيده

ترين شاهكارهاي معماري عصر صفويه و از       ميدان نقش جهان به همراه مجموعه بناهاي آن، يكي از شاخص          
 .اسـت هـم   رو حفظ چنين ميراث ارزشـمندي م       از اين  آيد؛هاي مهم ميراث فرهنگي كشور به شمار مي       جاذبه

اين پژوهش به دنبال برآورد تمايل به پرداخت گردشگران براي حفاظت از ميدان نقش جهان بـا اسـتفاده از                    
گذاري مشروط و تحليل عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر آن با استفاده از الگوهاي پروبيـت                 روش ارزش 

 پرسـشنامه تكميـل شـده و مـصاحبه     550 براي اين منظور اطالعات مورد نياز از طريق . استاي و توبيت    رتبه
 5/68هـا،   بـر اسـاس يافتـه      .آوري گرديـد   جمـع  1389حضوري با بازديدكنندگان ميدان نقش جهان در سال         

متوسط تمايل به   . درصد بازديدكنندگان، حاضر به پرداخت مبلغي براي حفاظت از ميدان نقش جهان هستند            
همچنـين بـر   . ل به ترتيب به ازاي فرد و خانوار برآورد گرديـد    ريا 171251 و   46790پرداخت ماهيانه برابر با     

اي و توبيت از لحاظ عالمت متغيرها انطبـاق كامـل           هاي مطالعه، ميان نتايج الگوهاي پروبيت رتبه      اساس يافته 
متغيرهاي سن، تحصيالت، درآمد و تمايل به حفاظت از ميراث فرهنگي در الگوي پروبيـت          . مشاهده گرديد 

متغيرهاي جنسيت، تحصيالت، درآمد و تمايل بـه حفاظـت از ميـراث فرهنگـي در الگـوي توبيـت       اي و  رتبه
دهنده مطلوب بـودن روش     نتايج مطالعه، نشان  . اثر ساير متغيرها نيز مبتني بر انتظار بود       . اهميت آماري داشتند  

  .گذاري مشروط و الگوهاي مورد استفاده در اين تحقيق استارزش
  

گذاري مـشروط،   دشگري، ميراث فرهنگي، ميدان نقش جهان، تمايل به پرداخت، ارزش          گر :هاكليد واژه 
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  .اي، توبيتپروبيت رتبه
  

  JEL:  Q57 ،Z11بندي طبقه
 

  مقدمه
 متر، با مجموعه عناصر و عملكردهايي كـه         158 و عرض    507ميدان نقش جهان با طول تقريبي       

حي داشته، همراه با فـضاهاي تكميلـي و      هاي سياسي، مذهبي، اقتصادي، گردشگري و تفري      در نقش 
- يعني عمارت عالي قاپو، مسجد شيخ لطف اهللا، مسجد جامع عباسي، توحيـد       ،عناصر مربوط به آنها   

خانه، سردر قيصريه و راسته بازار و موقعيت آن در مركز شهر و در شرق گردشگاه چهارباغ، يكـي                   
گسترش شهر و مركـز ثقـل آن بـه          هاي شهرسازي و معماري عصر صفوي و عضو اصلي          از ويژگي 
اند بـر شـكوه و   بيشتر جهانگرداني كه درباره اصفهان مطلب نوشته). Omrani, 2005(آيد شمار مي

امــروز نيــز ايــن ميــدان و مجموعــه بناهــاي آن، از  . انــدعظمــت ميــدان نقــش جهــان تاكيــد كــرده 
 در فهرسـت    1310اه سال   مميدان نقش جهان در پانزدهم دي     . هاي پر جاذبه اصفهان است     گردشگاه

در فهرسـت ميـراث جهـاني       ) 1979 مـي    9 (1358ماه سـال    آثار ملي و در تاريخ نوزدهم ارديبهشت      
  ). Pazouki, 2005(ثبت شده است 

ميراث فرهنگي و تاريخي همچون ميدان نقش جهان مستلزم حفاظت، مرمت، نگهداري و ارائه              
صحبت از ميراث فرهنگي است، دولت نقـش  هنگامي كه . خدمات مناسب به بازديدكنندگان است 

تـوان شـامل    وظيفـه دولـت در قبـال ميـراث فرهنگـي را مـي             . كليدي و مستمري در ايـن ميـان دارد        
حفاظت و مراقبت از ميراث فرهنگي در برابر تخريب و ويرانـي، نگهـداري از ميـراث فرهنگـي در                    

فرهنگي بـه شـكل جديـد آن،        اث  وضع موجود، مرمت ميراث فرهنگي به شكل اوليه، بازسازي مير         
. هايي چون اسـتفاده مجـدد بـا تغييـر كـاربري و غيـره دانـست                 و اصالح ميراث فرهنگي از راه      اعتال

هـاي حفاظـت و مرمـت و همچنـين لـزوم ارائـه خـدمات                محدوديت بودجه دولت، باالبودن هزينـه     
 خاطرنــشان مطلــوب بــه بازديدكننــدگان، الــزام مــشاركت مــالي بازديدكننــدگان و گردشــگران را

 2قابـل اسـتفاده    و غيـر   1هاي مختلف قابل اسـتفاده    گذاري اقتصادي جنبه  ارزشدر اين راستا    . كند مي
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گيري در مورد بناهاي تاريخي و ميراث فرهنگي را مورد          گذاري و تصميم  ميراث فرهنگي، سياست  
 ميـراث  .زدسـا دهـد و تـصميم عقاليـي و منطقـي در مـورد آن را امكـان پـذير مـي        ارزيابي قرار مي  

فرهنگي، كاالي شبه عمومي است كه ماهيـت آن را اصـل عـدم شـمول و عـدم امكـان رقابـت در                        
چنين ماهيتي نفع عمومي به همراه عدم تقارن اطالعـاتي كـه جـزء        . دهدمصرف تحت تأثير قرار مي    

متعارفي مانند بروز سـواري     هاي راهبردي غير  هاي كاالهاي هنري است موجب بروز پديده      مشخصه
در ضـمن در شـرايط رقـابتي، ارزش    . )Peacock, 1995( شـود كننـده مـي  مجاني در رفتار مـصرف 

ولـي برخـي از كاالهـا    . گـردد توسط سطح تعادل عرضه و تقاضا و يا قيمت تعادلي بازار تعيـين مـي   
تـوان بـا اسـتفاده از روش معمـول،          نمي هستند،   1كه داراي اثرات خارجي   را  مانند كاالهاي عمومي    

گذاري اقتصادي ميراث فرهنگـي از طريـق        با توجه به آنچه بيان گرديد، ارزش      . ذاري كرد گارزش
بنـابراين بايـستي    . هاي معمول مبتني بر تحليل عرضه و تقاضا از كارآيي الزم برخوردار نيست            روش

پـذير بـا    هـاي انعطـاف   از روش . گذاري غيربازاري در اين مـوارد اسـتفاده كـرد         هاي ارزش از روش 
گذاري اقتصادي منـابع طبيعـي و منـابع          افراد و ارزش   2 فراوان براي كسب تمايل به پرداخت      كاربرد

ايـن تحقيـق   در اين راستا و با توجه به اهميت آنچه بيان شد،       . گذاري مشروط است  فرهنگي، ارزش 
برآورد تمايـل بـه پرداخـت        اقدام به     مشروط گذاريبه دنبال آن است كه با استفاده از روش ارزش         

همچنين بـا اسـتفاده از الگوهـاي        . ديدكنندگان براي حفاظت از ميدان نقش جهان اصفهان نمايد        باز
اي و توبيت به شناخت و تحليل عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر تمايل به پرداخـت                 پروبيت رتبه 

 .پردازدبازديدكنندگان مي

 
  مباني نظري و پيشينه تحقيق

هـا بـراي آن كـاال يـا     ا خدمت برابـر بـا مجمـوع پرداخـت    از نظر علم اقتصاد، ارزش يك كاال ي      
كننده، عبارت است از تفـاوت بـين        كه اضافه رفاه مصرف   كننده است   خدمت و اضافه رفاه مصرف    

كننده مايل است براي كااليي بپردازد و مبلغي كـه در واقـع بـه هنگـام خريـد آن                    مبلغي كه مصرف  
اوقات در بازار و بر اساس مقادير مشخص و گاهي اين ارزش گاهي ). Pindyck, 2007(پردازد مي
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در جايي كه مبناي تعيين ارزش، ترجيحات انساني اسـت از ارزش            . بر مبناي ترجيحات انساني است    
و ) قابـل اسـتفاده    (2ارزش اقتصادي كـل، مجمـوع ارزش مـصرفي        . گردد استفاده مي  1اقتصادي كل 

، ارزش  4رزش غيرمصرفي شامل ارزش اختيـاري     باشد كه ا  مي) قابل استفاده غير (3ارزش غيرمصرفي 
هاي مـصرفي  ارزش). Kakiuchi, 2004(باشد  مي7 و ارزش ميراثي6، ارزش وجودي5شبه اختياري

هـاي  بـه عبـارت ديگـر، ارزش      . شوندبرداري واقعي از كاالها و خدمات مشتق مي       از مصرف و بهره   
مدتاً در بازار قابل مبادله بـوده و تعيـين ارزش           دهند كه ع  قابل استفاده، كاالها و خدماتي را ارائه مي       

گويند در بـر   هم مي8ارزش غير مصرفي كه به آن ارزش حفاظتي. آنها به سهولت امكان پذير است   
 ,Gutman(باشـد  گيرنده ارزش اختياري، ارزش شبه اختياري، ارزش وجودي و ارزش ميراثي مـي 

ت كه از مطلوبيت ناشي از مصرف واقعي يك     اي اس ارزش اضافه ) انتخاب(ارزش اختياري   ). 2007
يـابي  اگر افراد به ترجيحات خود در آينده و امكان دسـت          . كننده شود تواند نصيب مصرف  كاال مي 

اما اگر از ترجيحـات     . به منابع در آينده كامالً مطمئن باشند، آنگاه ارزش اختياري صفر خواهد بود            
 آينده مطمئن نباشند، ممكن است بـراي حفـظ اختيـار و    خود در آينده يا امكان دستيابي به منابع در      

ــي     ــه پرداخـــت مبلغـ ــل بـ ــود، تمايـ ــاب خـ ــق انتخـ ــار(حـ ــادل ارزش اختيـ ــند) معـ ــته باشـ   .داشـ
Cicchetti and Freeman) 1971(     گريـز از  نشان دادند كه قيمت اختيـاري يـك شـخص ريـسك

-اضافه رفاه مورد انتظار مصرفتر بوده و تفاوت بين قيمت اختياري و       اضافه رفاه انتظاري او بزرگ    

بنابراين ارزش اختيـاري يـك اضـافه ارزش مربـوط بـه ريـسك               . كننده همان ارزش اختياري است    
ارزش شـبه اختيـاري بـه    ). Perman, 2008(گريز مقدار مثبتي است است كه براي اشخاص ريسك

 لـذا بـه     شـود؛ ط مـي  قابل برگشت مربو  منافع مطلوبيت ناشي از عدم اطمينان نسبت به تصميمات غير         
نمايـد  حفظ اختيار استفاده از منبع با توجه به رشد دانـش و بهبـود تكنولـوژي در آينـده اشـاره مـي                      

________________________________________________________________ 

1- Total Economic Value 
2- Use Value 
3- Non-Use Value 
4- Option Value 
5- Quasi- Option Value 
6- Existance Value 
7- Bequest Value 
8- Preservation Value 



  6 منطقه اي شماره مجله توسعه   112

)Perman, 2008 .(       ممكن است كاربرد يك منبع طبيعي بـه طـور واقعـي، يـا كـاربرد آن در آينـده
ن حال كامالً معلـوم     هاي مختلف در زما    ولي ترجيحات افراد براي حفظ منابع به شكل        ،معلوم نباشد 

ارزش وجـودي ناشـي از      . ايـن ترجيحـات مبنـا و اسـاس ارزش وجـودي منبـع طبيعـي اسـت                 . باشد
). Perman, 2008(ترجيحات انسان در مورد منابع است، بدون آنكه ارتبـاطي بـا آنهـا داشـته باشـد      

بداننـد،  افراد ممكن است وجود صِرف ميراث فرهنگي را براي خودشان يـا بـراي جامعـه بـا ارزش                    
ارزش ميراثـي، مطلوبيـت ناشـي از آگـاهي     . 1حتي اگر به طـور دسـت اول از منـافع آن بهـره نبرنـد        

افـراد ممكـن اسـت بـه        . باشدهاي آينده مي  هاي منبع طبيعي براي نسل    اشخاص در نگهداري دارايي   
ل خواهـد   هاي بعدي منتقـ   اين دليل از ميراث فرهنگي منتفع شوند كه بدانند دارايي فرهنگي به نسل            

  ).Pearce, 1994( شد
با توجه به اينكه، ارزش وجودي به عنوان تمايل به پرداخت افراد جامعه براي حفاظـت از يـك                   
منبع طبيعي، ارزش ميراثي به عنوان تمايل به پرداخت بـراي حفاظـت از منبـع طبيعـي بـراي منفعـت              

پرداخت بـراي حفاظـت از منبـع        هاي آينده و ارزش اختياري و شبه اختياري به عنوان تمايل به             نسل
). Gutman, 2007(شـود  هاي مصرفي احتمالي در آينده تعريف ميها و فعاليتطبيعي براي فرصت

در اين تحقيق ارزش حاصل از تمايل به پرداخـت بازديدكننـدگان بـراي حفاظـت از ميـدان نقـش                     
  .گردد و ارزش حفاظتي ناميده شودمصرفي تلقي ميجهان، ارزش غير

هر كدام . اندهاي گوناگوني ارائه كردهگذاري كاالها و خدمات، روشدانان براي ارزش اقتصاد
تـرين روش تعيـين ارزش، قيمـت        توان گفت متـداول   مي. ها موارد استفاده خاصي دارد    از اين روش  

اما اين روش بـراي كاالهـا يـا خـدماتي           . هاي عرضه و تقاضا است    تعادلي حاصل از برخورد منحني    
در حالي كه براي برخي از كاالها و خدمات تقاضا شـده،           . اده است كه داراي بازار هستند     قابل استف 

  .شودبازاري وجود ندارد كه به آنها كاالها و خدمات فاقد بازار يا غيربازاري گفته مي
، به طور كلي دو رهيافت براي ارزيـابي تمايـل بـه    ) Turner, et al.,) 2000  بر اساس مطالعات

گـذاري  بـازاري و عمـومي يـا بـراي ارزش         كنندگان كاالها و خـدمات غيـر      يي مصرف پرداخت نها 
روش هـاي متكـي      و   متكي به منحني تقاضا   هاي غير روش: بازاري وجود دارد  كاالها و خدمات غير   

________________________________________________________________ 
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 معيارهـاي  متكي به منحنـي تقاضـا  غيرهاي روش). Mousavi and Rajabi, 2013 (به منحني تقاضا
  روش هاي متكي بـه منحنـي تقاضـا        اما در   . دهندگيري تغييرات رفاهي ارائه نمي    مناسبي براي اندازه  

 و  1شود و به دو دسته روش رجحانـات آشـكار شـده           قيمت كاالها به كمك منحني تقاضا تعيين مي       
  .شوند تقسيم مي2روش رجحانات بيان شده

شـامل روش   و   ارتبـاط دارد  ) مارشـالي  (3 تقاضاي عـادي   منحني با    رجحانات آشكار شده   روش
هـاي  در روش . شـود مـي  6، روش قيمـت گـذاري هـدانيك       5، روش مطلوبيت تصادفي   4 سفر -هزينه

 خدمت مورد نظر از طريق بررسي خريدهاي انجام شده توسط افـراد              يا ارزش و منافع كاال   مذكور،  
  . گرددتعيين ميهاي بازار در قيمت

-اي غيربـازاري، نـزد مـصرف      از آنجايي كه در روش رجحانـات بيـان شـده، ارجحيـت كاالهـ              

-كننده زير گيرد و مباحث مازاد مصرف    گردد، تابع رفاه مورد استفاده قرار مي      كنندگان ارزيابي مي  

 بـراي محـصول     7در واقع در اين روش با طراحي يك بـازار فرضـي           . بناي اصلي اين مطالعات است    
 آنها براي بهبود يـا عـدم بهبـود          8فاقد قيمت، از افراد در مورد تمايل به پرداخت يا تمايل به دريافت            

مـرتبط  ) هيكـسي (ايـن روش بـا تـابع تقاضـاي جبرانـي           . شـود كيفي محصول مورد نظـر سـوال مـي        
كنـد و مـستقيماً از ذهنيـت        هاي مشاهده شده بازاري استفاده نمـي      چون اين روش از قيمت    . باشد مي

. شـود گذاري مستقيم ناميده مـي    كند، روش ارزش  افراد در رابطه با كاالهاي غير بازاري استفاده مي        
مـصرفي  هاي غير تواند ارزش  رجحانات بيان شده، مي     رجحانات آشكار شده، روش    برخالف روش 

بهترين كاربرد شناخته شده از ايـن روش، روش  . گيري كندناشي شده از كاالهاي عمومي را اندازه      
  ).Last, 2007(گذاري مشروط است ارزش

هنگي برخي از خصوصيات كاالهاي عمومي مانند اثـرات خـارجي را            كه كاالهاي فر  از آنجايي 

________________________________________________________________ 

1- Revealed Perference (RP) 
2- Stated (or Expressed) Perference (SP) 
3- Ordinary Demand Curve 
4- Travel Cost Method (TCM) 
5- Random Utility Theory 
6- Hedonic Pricing Method (HPM) 
7- Hypothetical Market 
8- Willingness to accept (WTA) 
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و همچنين خصوصيت عدم كاهش مطلوبيت به خـاطر اسـتفاده ديگـران    ) Kakiuchi, 2004(دارند 
هـاي بـازاري بـراي تعيـين ارزش آنهـا           تـوان از روش    را دارند، نمي   1در صورت عدم وجود ازدحام    

كننـدگان  هاي ديگري براي دستيابي به ترجيحات مـصرف بنابراين الزم است از روش   . استفاده كرد 
گيـري رجحانـات افـراد، از طريـق تمايـل بـه       يكي از معيارهاي انـدازه ). Last, 2007(استفاده كرد 

تـوان  بـدين ترتيـب، مـي     . باشـد پرداخت آنها كه براي رسيدن به يك منفعت مايلنـد بپردازنـد، مـي             
  . ه دست آوردگيري ترجيحات افراد بمعياري براي اندازه

 از جملـه    4 و روش هـدانيك    3 سفر -، روش هزينه  2گذاري مشروط، الگوي انتخاب    ارزش روش
كـار  گـذاري منـابع فرهنگـي بـه       بازاري هستند كـه در مطالعـات ارزش       گذاري غير هاي ارزش روش

هـا  گذاري مشروط، بهتـرين روش    هاي مذكور، الگوي انتخاب و ارزش     از بين روش  . اندگرفته شده 
و بيشترين مورد اسـتفاده را، روش  ) Mourato, 2002(گذاري كاالهاي فرهنگي هستند اي ارزشبر

گـذاري مـشروط، بـه وسـيله     روش ارزش). Noonan, 2003(گذاري مـشروط داشـته اسـت    ارزش
كننـده را در  ، تمايل به پرداخـت مـصرف  6 افراد و تبديل آن به واحدهاي پولي    5ترجيحات بيان شده  

  .كندبازاري از جمله ميراث فرهنگي تعيين ميخدمات غيرمورد كاالها و 
يافته و در حال توسعه استفاده      گذاري مشروط، به طور وسيعي در كشورهاي توسعه       روش ارزش 

گـذاري مـشروط را در مـورد    هرچند مطالعاتي كه روش ارزش). Whittington, 1998(شده است 
 Santagata(تـوان بـه مطالعـه    مـي به عنوان نمونـه  . ك هستندميراث فرهنگي به كار برده باشند، اند

and Signorello, 2000(    مطالعـه  7، در مورد حمايت و ادامه فعاليت برنامـه فرهنگـي شـهر نـاپلس ،
)Kakiuchi, 2004(  در ژاپـن، مطالعـه   8، براي تعيين ارزش اقتصادي روستاهاي تـاريخي گوكايامـا 
)Last, 2007( ، 9لـوينبرگ ر عرضه شهري كاالهـاي فرهنگـي شـه   تمايل به پرداخت براي در مورد 

________________________________________________________________ 

1- Congestion 
2- Choice Model 
3- Travel-Cost Method 
4- Hedonic Method 
5- Stated Preferences 
6- Money Metric 
7- Naples  
8- Gokayama  
9- Lueneburg 
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، براي تخمين منافع اقتصادي حفاظت از مكان ميـراث  )Tuan and Navrud, 2008(مطالعه  ،آلمان
-، در مورد تعيين سياست قيمـت )Samdin, 2008( در كشور ويتنام و نيز مطالعه 2 ماي سان1جهاني

  .كشور مالزي اشاره كرد در 3گذاري مناسب براي مديريت پارك ملي تامان نگارا
گذاري مشروط در مورد ميـراث فرهنگـي كمتـر اسـتفاده شـده              در داخل كشور از روش ارزش     

، در مـورد مجموعـه   )Asgari and Mehregan, 2001( توان بـه مطالعـه  ولي به طور كلي مي. است
ريخي  مجموعـه تـا  در مـورد ، )Faraj-zadeh, et al., 2009( مطالعـه   نامـه همـدان،  تـاريخي گـنج  

 Rajabi and(، در مـورد روسـتاي بنـد اروميـه، مطالعـه      )Raheli, et al., 2010(، مطالعه پاسارگاد

Mousavi, 2011(   در مورد عمارت عالي قاپوي اصفهان و نيـز مطالعـه ،)Mousavi and Rajabi, 

  .، در مورد روستاي تاريخي ابيانه اشاره كرد)2013
 

  روش تحقيق
شناسي به كار گرفته شده در اين تحقيق         نوع پيمايشي است و روش     روش تحقيق اين مطالعه، از    

تمايل به پرداخـت گردشـگران بـراي        در اين مطالعه براي تعيين      . كننده استوار است  رفتار مصرف بر  
 ،شود ميداني استفاده مي   ههاي تعادل جزيي و مطالع    ، از تحليل  حفاظت از ميدان نقش جهان اصفهان     

تعيين تمايل به پرداخـت     ، به   هاي كاالها و خدمات   ض ثابت بودن ساير قيمت    تر با فر  به عبارت دقيق  
 در اين راستا براي برآورد تمايل به        .شودپرداخته مي گردشگران براي حفاظت از ميدان نقش جهان        

گردد كه در ادامه به توضيح اين روش پرداخته         گذاري مشروط استفاده مي   پرداخت از روش ارزش   
  .شودمي

  
  گذاري مشروطروش ارزش

-هاي ترجيحات بيان شده است كـه در آن از پاسـخ           گذاري مشروط يكي از روش    روش ارزش 

اند يا چقدر مايل به شود چقدر مايل به پرداخت براي منافعي كه دريافت داشته دهندگان پرسيده مي  
 گـذاري مـشروط بـر پايـه    مبـاني نظـري روش ارزش  . دريافت براي از دست دادن منافعـشان هـستند     

________________________________________________________________ 

1- World Heritage 
2- My Son 
3- Taman Negara National Park 
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-اقتصاد رفاه و فروضي است كه مقادير تمايل به پرداخت اظهار شده را به ترجيحات اساسي پاسـخ                 

 را  2هـاي غيـر اسـتفاده     توانـد ارزش   كه مي  1افزون بر اين، تنها روشي است     . دانددهندگان وابسته مي  
گذاري گذاري مشروط يك انتخاب مناسب براي ارزشروش ارزش). Tuan, 2008(ارزيابي كند 

گذاري مـشروط از دو بخـش تـشكيل    روش ارزش). Tuan, 2008(االهاي ميراث فرهنگي است ك
سازي يا تحليـل بـازي اسـت و بخـش           شود، يك بخش استفاده از رويكرد تجربي متكي بر شبيه         مي

پـرمن،  ). Perman, 2008(اي است  ديگر، به كارگيري اطالعات به دست آمده از روش پرسشنامه
هـاي مـشروط بـه      نامـه هـاي درج شـده در پاسـخ        زيرا اطالعات از پاسخ    ؛نامدميارزيابي را مشروط    
گذاري مشروط، آن است كه بـراي       سوال اساسي روش ارزش   . آيد به دست مي   3وجود بازار فرضي  

استفاده يا حفظ منبع مورد مطالعه چـه مقـدار حاضـرند بپردازنـد؟ يـا بـه عبـارت ديگـر، تمايـل بـه                          
توانند با محاسبه متوسط ميـزان تمايـل   گران سپس مي زان است؟ تحليل  آنها چه مي  ) WTP(پرداخت  

دهندگان و ضرب كردن آن در تعداد كل افرادي كه از منبع مورد سـوال اسـتفاده               به پرداخت پاسخ  
مقدار ارزش كلـي را كـه مـردم بـراي آن منبـع قائلنـد،                ) يا در آينده استفاده خواهند كرد     (كنند  مي

  .برآورد كنند
  

  )اي و توبيتپروبيت رتبه( تحقيق الگوهاي
در مـورد اطمينـان بيـشتر بـه مقـادير      ) Whitington, et al., ) 1990در اين تحقيق، به پيروي از 

اي اي از اعداد، نسبت به مقادير انتخابي از ميان اعداد مشخص، از مقادير دامنـه              انتخابي از ميان دامنه   
ايل بـه پرداخـت، متغيـر وابـسته بـوده كـه در طبقـات                مقدار تم . براي تمايل به پرداخت استفاده شد     

هـاي اقتـصادي و     اي از ويژگـي   متغيرهـاي مـستقل شـامل مجموعـه       . بنـدي شـده اسـت     مختلف رتبه 
هـاي  براي تحليل عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد از دامنـه           . باشداجتماعي بازديدكنندگان مي  

اي بـا توجـه بـه    در حالـت رتبـه  . ي اسـتفاده گرديـد  اي و مقادير قطع  انتخاب شده به دو صورت رتبه     
تـوان اسـتفاده كـرد      اي و براي مقادير قطعي از روش توبيت مي        ها از روش پروبيت رتبه    ماهيت داده 

________________________________________________________________ 

  .گذاري مشروط نيز اين شرايط را داردروش الگوي انتخاب مشتق شده از روش ارزش - 1
2- Non-Use Values 
3- Hypothetical Markets 
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)Greene, 2003 .(فرض كنيد تابع تمايل به پرداخت افراد به صورت زير نشان داده شود:  
)2                                          (                            xy*         

 جمالت اخـالل    عوامل موثر بر تمايل به پرداخت و         x،   تمايل به پرداخت   y* در اين تابع،  
 y* رتبه مـشخص باشـند و مقـادير واقعـي          هنگامي كه سطوح تمايل به پرداخت فقط داراي       . است

  :)Greene, 2003(گردد قابل مشاهده نباشد، الگو به صورت زير ارائه مي
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) 3                                                             (  

اي الگوي پروبيـت رتبـه  . گردد برآورد مي   نامشخص است و با استفاده از مقاديرمقادير
ــا روش حــداكثر درســت ــه دســت مــي  1نمــاييب ــده و مقــادير احتمــاالت آن ب ــرآورد گردي   آيــد ب

) Greene, 2003 .(ظور بررسي تأثير متغيرهاي مستقل  به من و توبيتپروبيت،  2در الگوهاي الجيت
 يـا   3، اثـر نهـايي    پيشنهادهاي متناوب ديگر  شده متغير وابسته و يا براي انتخاب        بينيبر احتماالت پيش  

 اثـر نهـايي متغيـر مـستقل را بـر روي متغيـر               ،دست آمـده   ضرايب به . شوداحتمال نهايي محاسبه مي   
-توان اثرات نهايي متغيرها را بر روي احتماالت بهيدهد و با استفاده از رابطه زير م      وابسته نشان نمي  

  : )Greene, 2003( دست آورد

)4             (                         
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اي از مقادير باشد و اين دامنه به مقدار واحدي تبديل           وقتي كه متغيرهاي وابسته به صورت دامنه      

ايـن الگـو از نـوع    . )Greene, 2003(تـوان اسـتفاده كـرد    شود، از الگوي توبيت بـراي تخمـين مـي   
متغير وابسته در الگوي توبيت، ماهيتاً بيـانگر        . الگوهاي رگرسيوني با متغير وابسته محدود شده است       

مقدار مثبت داللت بـر  . كننداختيار مي) مثبت( صفرهاي صفر و غير  دو گروه بوده كه معموالً ارزش     

________________________________________________________________ 

1- Maximum Likelihood Method 
2- Logit 
3- Marginal Effect  
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شـكل كلـي    . نظـر دارد و ارزش صـفر بـر عـدم وقـوع آن داللـت دارد                وقوع و مقدار فعاليت مورد      
  :الگوي توبيت به صورت زير است

)5                                                                       (
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  :و فرم تابعي الگوي توبيت چنين است
)6                          (                                Uxxxy inni

  ...
22110

            
متغيرهـاي  xn  تـا  x1 متغير وابسته يـا همـان ميـزان تمايـل بـه پرداخـت اسـت و         yiبه طوري كه  

در الگوي . باشدهاي اقتصادي و اجتماعي بازديدكنندگان مياي از ويژگيتوضيحي شامل مجموعه
 دسـت آورد   توان اثرات نهـايي متغيرهـا را بـر روي احتمـاالت بـه             تفاده از رابطه زير مي     با اس  توبيت

)Greene, 2003(:  
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 بردار ضرايب برآورد شـده،       بردار متغيرهاي مستقل،     x مقدار متغير وابسته،     yدر رابطه فوق    
a و bدهدها را نشان مي نيز به ترتيب مقادير حداقل و حداكثر هر يك دامنه.  

  
  هاي تحقيقداده

آوري شـده  اي و ميـداني جمـع  هاي آماري اين تحقيق، مقطعي است و به صورت كتابخانـه      داده
اداره كــل ميــراث فرهنگــي، صــنايع دســتي و اي از مراجعــه مــستقيم بــه اطالعــات كتابخانــه. اســت

اطالعات مورد نياز، به منظـور بـرآورد تمايـل بـه پرداخـت              . گردشگري استان اصفهان تهيه گرديد    
  . بازديدكنندگان براي حفاظت از ميدان نقش جهان، به صورت ميداني تهيه شده است

 ميـدان  1 محوطه داخليجامعه آماري اين تحقيق، كل بازديدكنندگان داخلي از مجموعه بناهاي     
  .2  بازديدكننده بوده است829819باشد كه در مجموع مي1389نقش جهان در سال 

________________________________________________________________ 

  .مسجد جامع عباسي، مسجد شيخ لطف اهللا و كاخ عالي قاپو: مجموعه بناهاي محوطه داخلي ميدان نقش جهان عبارتند از - 1
2- Administration of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, Esfahan Province 
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هـاي متـداول    گذاري مشروط اغلب از روش    براي تعيين حجم نمونه مناسب در مطالعات ارزش       
روشي را براي تعيين حجم نمونه مناسب براي . )Mitchell and Carson, 1989(گردد استفاده نمي

اين روش متكي بـر انتخـاب پژوهـشگر از انحـراف            . اندگذاري مشروط ابداع كرده   طالعات ارزش م
بـر ايـن اسـاس،      . قابل قبول بين تمايل به پرداخت واقعي و تمايل به پرداخت تخمين زده شده است              

)Mitchell and Carson, 1989 ( انـد كـه حـداقل نمونـه الزم را بـراي سـطوح       جدولي ارائه كـرده
در جـدول   . دهـد گذاري مشروط نـشان مـي     طمينان و خطاي قابل قبول در مطالعات ارزش       مختلف ا 
، تفاوت بين تمايـل بـه پرداخـت         D، سطح اطمينان و     a، خطاي نسبي،    V،  )1جدول شماره   (مذكور  

واقعي و تمايل به پرداخت تخمين زده كه به صورت درصدي از تمايل به پرداخت واقعي بيان شده                  
  ).Mousavi and Rajabi, 2013(است 

  بــا توجــه بــه حجــم نمونــه مطالعــات قبلــي و همچنــين محــدوديت هزينــه و بــر اســاس جــدول 
) Mitchell and Carson, 1989(    در نظـر گرفتـه شـد و در نهايـت بـا      865، در ابتـدا حجـم نمونـه 

ه بـا توجـه بـ     . ها استفاده گرديـد    پرسشنامه كامل در تحليل    550هاي ناقص از تعداد      حذف پرسشنامه 
 قـرار   865 تا   243 پرسشنامه كامل انتخاب شده، در دامنه        550شود كه تعداد    مشاهده مي ) 1(جدول  

دارد كه با در نظرگرفتن حد پايين اين دامنه، براي حجم نمونه انتخاب شده در اين پژوهش، تمايل                  
 درصـد   10اختالفـي كمتـر از      ، بيـشتر اوقـات      )=10/0( درصد   90به پرداخت تخميني با احتمال      

)10/0=D (با تمايل به پرداخت واقعي خواهد داشت.  
تالش شده تا جايي كه امكـان دارد        . گيري تصادفي ساده بوده است    در اين تحقيق، روش نمونه    

 در  1389ها در پاييز سـال       براي اين منظور، پرسشنامه    .ران به صورت تصادفي انتخاب شوند     گردشگ
روايـي محتـوايي پرسـشنامه تحقيـق، از         . ي ميدان نقش جهـان توزيـع گرديـد        ميان گردشگران داخل  

طريق مراجعه به كارشناسان اقتصادي و كارشناسان ميراث فرهنگي و مشاوره با ايشان سنجيده شده               
 بـراي   813/0 در يـك پـيش آزمـون بـه ميـزان             1پايايي پرسـشنامه، از روش آلفـاي كرونبـاخ        . است

  .استپرسشنامه مذكور محاسبه شده 
هـاي روش  هاي طراحي شده، چارچوب و شكل استاندارد پرسـشنامه       در اين پژوهش، پرسشنامه   

________________________________________________________________ 

1- Cronbach's Alpha 
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ايـن  .  سـوال بـود    22پرسـشنامه اصـلي تحقيـق، حـاوي         . گذاري مشروط را دنبال كرده اسـت      ارزش
سواالت شامل اطالعات اقتصادي و اجتماعي بازديدكنندگان، ميزان تمايل به پرداخت افـراد بـراي               

 ميدان نقش جهان، علت عدم تمايل به پرداخـت افـراد، نگـرش افـراد نـسبت بـه ميـراث              حفاظت از 
همچنـين از مخـارج     . مندي و لزوم حفاظت از ميراث فرهنگي و غيره بود         فرهنگي و تاريخي، عالقه   

متغير درآمد به صورت مقادير . ماهيانه خانوار به عنوان جانشين درآمد ماهيانه خانوار سوال شده بود      
  . سطح درآمد مورد استفاده قرار گرفت6طحي شامل چند س
  

  گذاري مشروط حجم نمونه در مطالعات ارزش-1جدول 
اختالف بين تمايل به پرداخت تخميني و تمايل به پرداخت واقعي 

  )درصد(
05/0 =

D 
10/0=D

15/0 =
D 

20/0 =
D 

  V=5/1سطح خطاي نسبي، 
   2571 243 286 161=10/0سطح اطمينان، 

  V=5/1سطح خطاي نسبي، 
   3458 865 385 217= 05/0سطح اطمينان، 

  V= 2سطح خطاي نسبي، 
   4570 1143 508 286=10/0سطح اطمينان، 

  V= 2سطح خطاي نسبي، 
   6147 1537 683 385= 05/0سطح اطمينان، 

  V=5/2طح خطاي نسبي، س
   7141 1786 794 447=10/0سطح اطمينان، 

  V=5/2سطح خطاي نسبي، 
   9604 2401 1608 601= 05/0سطح اطمينان، 

   Mitchell and Carson, 1989: مأخذ
 

 50هادي، ابتـدا تعـداد      در اين تحقيق، براي بـه دسـت آوردن مقـادير تمايـل بـه پرداخـت پيـشن                  
 و همكـاران    1سـپس بـه پيـروي از ويتينگتـون        . پرسشنامه باز بـه صـورت آزمايـشي تكميـل گرديـد           

-هاي اوليـه گـروه  اي از اعداد، پاسخ   ، در مورد اطمينان بيشتر به مقادير انتخابي از ميان دامنه          )1990(

________________________________________________________________ 

1- Whitington 
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اسـاس اطالعـات حاصـل از    و بـر   )Asafu-Adjaye, 2002(بنـدي  بندي گرديد و با توجه به تقسيم
  . در پرسشنامه اصلي به كار گرفته شد" 1كارت پرداخت"پرسشنامه باز آزمايشي، روش 

دهندگان با يـك قيمـت پيـشنهادي تحريـك شـده و سـپس               در بسياري از مطالعات اوليه، پاسخ     
يش يـا   دهندگان براي پرداخت چنين مبلغـي، افـزا       قيمت مزبور با توجه به تمايل يا عده تمايل پاسخ         

در چنين شرايطي ممكن است قيمت اوليه، تمايـل بـه پرداخـت    ). Turner, 2000(يافت كاهش مي
 ,Whitington( رخ داده اسـت  2نهايي فرد را تحـت تـأثير قـرار دهـد، آنگـاه تـورش نقطـه شـروع        

 گيري تورش نقطه شروع، دو نوع پرسشنامه به تعداد مساوي با دودر اين تحقيق براي اندازه). 1990
در پرسشنامه گـروه اول     . قيمت اوليه متفاوت تهيه و به طور تصادفي ميان بازديدكنندگان توزيع شد           

، مقدار  )گروه ب (هزار تومان و در پرسشنامه گروه دوم        ) 3-1(، مقدار پيشنهادي اوليه     )گروه الف (
ان بعـد از مبلـغ      هزار توم ) 3-1(در پرسشنامه گروه دوم مبلغ      . هزار تومان بود  ) 6-3(پيشنهادي اوليه   

  .به بازديدكنندگان ارائه گرديد) 3-6(
 

  هاتحليل نتايج و يافته
 STATA 11 وSPSS 13.0هاي نـرم افـزاري   ها از بستهدر اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده

هـاي اقتـصادي و    پرسـشنامه، ويژگـي  550بعـد از اسـتخراج اطالعـات الزم از          . استفاده شـده اسـت    
 سـال بـه     62/30دهنـدگان   ميانگين سـني پاسـخ    . دگان، مورد بررسي قرار گرفت    دهناجتماعي پاسخ 

ميانگين مربوط به متغيرهاي اندازه خانوار و مسافت به         . آيددست آمد كه جمعيت جواني به نظر مي       
قابل ذكر است كه مسافت بازديدكنندگان بـومي        .  كيلومتر است  56/469 نفر و    66/3ترتيب برابر با    

-از پاسـخ )  نفـر 297( درصـد  0/54در ضـمن،  . اصفهان، صفر محسوب شـده اسـت  اصفهان تا شهر  

دهندگان  درصد از پاسخ   2/66. اندرا زنان تشكيل داده   )  نفر 253( درصد   0/46دهندگان را مردان و     
آمـده،  ) 2(مطـابق آنچـه در جـدول        . انـد مجـرد بـوده   )  نفـر  186( درصـد    8/33متأهـل و    )  نفر 364(

و پس از آن شاغالن     )  درصد 8/37(ط به شاغالن بخش خصوصي است       بيشترين حجم آماري مربو   
بازديدكننـدگان  )  درصد 1/23(و پس از آن نيز قشر دانشجو و محصل          )  درصد 6/25(بخش دولتي   

________________________________________________________________ 

1- Payment Card 
2- Starting Point Bias 
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تواند نشان از عالقه جوانـان و نوجوانـان بـه ميـراث فرهنگـي كـشور                 اين امر، مي  . اندرا تشكيل داده  
گذاران عرصه فرهنگي، اجتماعي و اقتـصادي باشـد         ي براي سياست  همچنين به عنوان راهنماي   . باشد

تا با استفاده از ابزارهاي مناسب براي ارائه خدمات مطلوب به اين قشر از بازديدكننـدگان، موجـب                  
) 3(مطابق آنچـه در جـدول       . گسترش اطالعات اين قشر در خصوص فرهنگ و تمدن كشور شوند          

و كمتـرين   )  درصـد  5/45(ا تحـصيالت ليـسانس      ارائه شده، بيشترين تعداد آماري مربوط به افراد بـ         
شـايان ذكـر    . بـوده اسـت   )  درصد 7/2(تعداد آماري نيز مربوط به افراد با تحصيالت كمتر از ديپلم            

تـوان  بنـابراين مـي   . انـد دهندگان، تحصيالت دانشگاهي داشـته     درصد پاسخ  0/70است كه، بيش از     
  .سواالت پرسشنامه ارائه داده باشندهاي صحيح و قابل اعتمادي به انتظار داشت كه پاسخ

  
   توزيع فراواني شغل و وضعيت فعاليت بازديدكنندگان-2جدول 

  شغل
شاغل 
بخش 
  دولتي

شاغل بخش 
دانشجو و   خانه دار  خصوصي

  بيكار  محصل
موارد 
شغلي 
  ديگر

  جمع

  550  12  6  127  56  208  141  تعداد
  0/100  2/2  1/1  1/23  2/10  8/37  6/25  درصد

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

   توزيع فراواني سطح تحصيالت بازديدكنندگان-3جدول
سطح 

فوق   ديپلم  زير ديپلم  تحصيالت
فوق   ليسانس  ديپلم

  جمع  دكترا  ليسانس

  550  21  53  250  82  129  15  تعداد
  0/100  8/3  6/9  5/45  9/14  5/23  7/2  درصد

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

نندگان نسبت به لزوم مشاركت مـردم در حفاظـت          در اين مطالعه سعي گرديد، نگرش بازديدك      
گونـه كـه مـشاهده      همـان . ارائه شـده اسـت    ) 4(نتايج در جدول    . از ميدان نقش جهان سنجيده شود     

 درصـد افـراد، لـزوم    95. انـد  را انتخـاب كـرده  "بـسيار زيـاد  " درصـد افـراد گزينـه      5/64كنيـد،    مي
 عنـوان   "نـسبتاً زيـاد   " و   "زيـاد "،  " زيـاد  بـسيار "مشاركت مردم در حفاظت از ميدان نقش جهان را          

تواند نشان از درك افراد نسبت به جايگاه ميراث فرهنگي و اهميـت حفاظـت از                اين امر مي  . كردند
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  .آن باشد
   نگرش بازديدكنندگان نسبت به لزوم مشاركت مردم در حفاظت از ميدان نقش جهان-4جدول 

 لزوم مشاركت مردم در حفاظت
بسيار 
 زياد

 زياد
بتاً نس

 زياد
 جمع بسيار كم كم نسبتاً كم

 550 2 5 20 47 121 355 تعداد

 0/100 4/0 9/0 6/3 5/8 0/22 5/64 درصد

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

  هاي ميدان نقش جهان سطح آشنايي بازديدكنندگان با ويژگي-5جدول 
 معج بسيار كم كم نسبتاً كم نسبتاً زياد زياد بسيار زياد سطح دانش و آگاهي

 550 34 93 236 128 36 23 تعداد

 0/100 2/6 9/16 9/42 3/23 5/6 2/4 درصد

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

هـاي ميـراث فرهنگـي ميـدان        ، سطوح دانش و آگاهي بازديدكنندگان با ويژگي       )5(در جدول   
 درصد بازديدكنندگان آگاهي و آشـنايي كمـي     66قابل ذكر است كه     . نقش جهان ارائه شده است    

هـا و   دهنده آن اسـت كـه، بـه سياسـت          و اين امر نشان    هاي اين ميراث ملي و جهاني دارند      ا ويژگي ب
هاي فرهنگي بيشتري براي اعتالي آگاهي عمومي جامعه نسبت به اين ميـراث ملـي و جهـاني                  برنامه

  .نياز است
  

 تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي حفاظت از ميدان نقش جهان

بـراي  هـاي پيـشنهادي      حاصل از توزيع فراوانـي انتخـاب هـر يـك از دامنـه              پس از كسب نتايج   
دهندگان تمايل بـه پرداخـت    درصد از پاسخ5/31 مالحظه گرديد كه   حفاظت از ميدان نقش جهان    

-6( درصـد گزينـه      6/9،  )6-3( درصد گزينه    9/14،  )3-1( درصد گزينه    3/29. هيچ مبلغي نداشتند  
هـزار  ) 30-20( درصد گزينـه     4/4و  ) 20-15( درصد گزينه    5/6 ،)15-10( درصد گزينه    8/3،  )10

  .ريال را انتخاب كرده بودند
تـوان بـه مقـادير قطعـي        را با استفاده از رابطه زيـر مـي        ) فازي(اي  مقادير تمايل به پرداخت دامنه    

  ):Hung, 2006(تبديل كرد 
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)8                                          (                 3)()( lrlmlcrisp fffffF   
 به ترتيب مقادير حـداقل، ميـانگين هندسـي، حـداكثر و مقـدار            Fcrisp و   f1   ، fm   ، frبه طوري كه    

  . استFقطعي سري 
متوسط تمايل به پرداخت براي حفاظت از ميدان نقش جهان بر اساس رابطه تبديل مقادير فازي                

دهنـدگان گـروه    اين ارقام بـراي پاسـخ     . ت آمد  به ازاي هر فرد به دس      4679به مقادير قطعي، برابر با      
شروع  ("ب"دهندگان گروه  تومان و براي پاسخ4634، ) تومان3000-1000شروع با مبلغ  ("الف"
متوسط تمايـل بـه پرداخـت بـه ازاي خـانوار بـا              .  تومان به دست آمد    4725،  ) تومان 6000-3000با  

با توجه به ارقـام بـه دسـت         .  ريال به دست آمد    171251،  ) نفر 66/3(توجه به ميانگين اندازه خانوار      
بنابراين تورش نقطـه شـروع      .  درصد است  2آمده، اختالف تمايل به پرداخت ميان دو گروه حدود          

در ضمن وجود تورش نقطه شروع با استفاده از يك متغير مجـازي در بـرآورد رابطـه                  . يستجدي ن 
  . قرار گرفته استرگرسيوني عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت مورد تحليل

 تعداد بازديدكنندگان داخلي از مجموعـه بناهـاي محوطـه           1389بر اساس آمار موجود در سال       
قابل ذكر است كه به علت      . 1  بازديدكننده بوده است    829819داخلي ميدان نقش جهان در مجموع       

كنندگان مجموعه  نبود آمار و اطالعاتي از تعداد بازديدكنندگان ميدان نقش جهان، از تعداد بازديد            
بناهاي داخلي ميدان نقش جهان به عنـوان شاخـصي از تعـداد بازديدكننـدگان ميـدان نقـش جهـان                     

هر چند كه طبق شواهد، تعداد بازديدكنندگان مجموعه بناهاي داخلي ميدان نقـش             . استفاده گرديد 
كننـد بـدون   جهان خيلي كمتر از تعداد بازديدكنندگاني است كه از ميدان نقش جهـان بازديـد مـي          

  .آنكه از مجموعه بناهاي آن بازديد داشته باشند
 با توجـه    1389ارزش حفاظتي ساليانه ميدان نقش جهان نزد بازديدكنندگان داخلي و براي سال             

  .  ميليون ريال خواهد شد465920، بيش از )9(به رابطه 
)9                                                        (12)( NWTP =  Preservation Value 

 ميانگين تمايل به پرداخت كل ، WTP، ارزش حفاظتي، Preservation Value : به طوري كه
، مجموع تعداد بازديدكننـدگان داخلـي از مجموعـه بناهـاي ميـدان نقـش جهـان         Nبراي حفاظت،   

  .باشد مي

________________________________________________________________ 

1- Administration of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, Esfahan Province 
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  اعي مؤثر بر تمايل به پرداختعوامل اقتصادي و اجتم
 با توجه بـه مطالعـات پيـشين، عوامـل مـورد اسـتفاده در تخمـين تـابع تمايـل بـه                        در اين تحقيق،  

پرداخت شامل جنسيت، سن، اندازه خانوار، محـل سـكونت، تحـصيالت، درآمـد ماهيانـه خـانوار،                  
ازي بيـانگر تـورش   و متغيـر مجـ  ) تمايل و ترجيحات فرهنگـي    (تمايل به حفاظت از ميراث فرهنگي       

  .باشدمي) گروه پرسشنامه(نقطه شروع 
هاي انتخاب شده تمايل بـه پرداخـت   براي تحليل عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد از دامنه   

اي اي، از الگوي پروبيت رتبـه     در حالت رتبه  . اي و مقادير متوسط استفاده گرديد     به دو صورت رتبه   
اي شـامل رتبـه صـفر       ه سطوح تمايل به پرداخت بـه صـورت رتبـه          به اين صورت ك   . استفاده گرديد 

 1براي افرادي كه مايل به پرداخت هيچ مبلغي براي حفاظت از ميدان نقش جهان نبودنـد و مقـادير                    
هزار تومـان   ) 30-20(و  ) 20-15(،  )15-10(،  )10-6(،  )6-3(،  )3-1(هاي   به ترتيب براي دامنه    6تا  

  . انتخاب شد
اصل از برآورد تابع تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي حفاظت از ميدان نقش جهان  نتايج ح-6جدول 

  )ايالگوي پروبيت رتبه(
انحراف   ضريب  متغير  )هزار تومان(اثر نهايي 

  30-20  20-15  15-10  10-6  6-3  3-1  معيار
  -  -  -  -  -  -  0935/0  -0882/0  جنسيت
 -0140/0- 0053/0  0004/0  0011/0- 0012/0- 0006/0- 0013/0- 0009/0  سن

  -  -  -  -  -  -  0307/0  -0304/0  اندازه خانوار
  -  -  -  -  -  -  0994/0  1002/0  محل سكونت
  1924/0  0420/0  0065/0-  0155/0  0175/0  0088/0  0180/0  0136/0  تحصيالت
  1547/0  0292/0  0052/0- 0124/0  0141/0  0071/0  0144/0  0109/0  درآمد

تمايل به 
ز حفاظت ا
ميراث 
  فرهنگي

1741/0  0490/0  0059/0- 0140/0  0158/0  0080/0  0163/0  0123/0  

گروه 
  -  -  -  -  -  -  0922/0  0770/0  پرسشنامه

  LR  02/881-=  Log Likelihood  42/0= R2 = 63/77) 0000/0(  هاآماره

درصد1دار در سطح  معني   
  هاي تحقيقيافته: مأخذ
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-توان از الگوي پروبيت رتبهباشد، ميه كه تمايل به پرداخت ميدر اين شرايط براي متغير وابست

، نتايج حاصل از برآورد تابع تمايل بـه پرداخـت   )6( در جدول ). Greene, 2003(اي استفاده كرد 
اي ارائـه شـده     بازديدكنندگان براي حفاظت از ميدان نقش جهان، با استفاده از الگوي پروبيت رتبه            

  .است
 سـن، تحـصيالت، درآمـد و تمايـل بـه            شـود كـه متغيرهـاي     ، مشاهده مـي   )6(با توجه به جدول     

در اين تابع، متغير جنـسيت بـه        . دار دارند حفاظت از ميراث فرهنگي، بر تمايل به پرداخت، اثر معني         
. صورت يك متغير مجازي با ارزش صـفر بـراي زن و ارزش يـك بـراي مـرد در الگـو لحـاظ شـد              

دهنـده تمايـل بـه پرداخـت بيـشتر زنـان در             ا عالمت منفـي آن، نـشان      داري ندارد ام  هرچند اثر معني  
 ,.Faraj-zadeh, et al(و ) Tuan and Navrud, 2008(مقايـسه بـا مـردان اسـت كـه بـا مطالعـات        

متغيـر سـن بـر تمايـل بـه      . مطابقت دارد) Mousavi and Rajabi, 2013(و همچنين مطالعه ) 2009
نفي متغير سن، نشانگر آن است كه با افـزايش سـن، تمايـل بـه                عالمت م . دار دارد پرداخت اثر معني  

 همچنين بر اساس نتـايج، خانوارهـاي بـا تعـداد كمتـر افـراد، از تمايـل بـه                     .يابدپرداخت كاهش مي  
 ,Raheli, et al( كه نتايج متغيرهاي سن و اندازه خانوار بـا مطالعـات   پرداخت باالتري برخوردارند

در مورد متغيـر مجـازي محـل سـكونت،     . مطابقت دارد) Mousavi and Rajabi, 2013(و ) 2010
بومي، ارزش يك در الگو     توان گفت كه براي افراد بومي اصفهان، ارزش صفر و براي افراد غير            مي

متغير محل سكونت براي تمايل به پرداخت براي حفاظـت از ميـدان نقـش جهـان              . لحاظ شده است  
-ه پرداخت افراد بومي و غيـر بـومي اصـفهان، تفـاوت معنـي      تمايل ب،به عبارت ديگر . دار نشد معني

بـومي  دهنده تمايل بـه پرداخـت بـاالتر افـراد غيـر           هرچند عالمت مثبت اين متغير نشان     . داري ندارد 
اين امر ممكن است ناشي از محدود بودن دسترسي به ميدان نقش جهـان        . نسبت به افراد بومي است    

بـومي كـه معمـوالً از منـاطق دورتـر بـه       افراد بازديدكننـده غيـر  و باالتر بودن مطلوبيت حاصل براي      
داري بر تمايـل بـه      متغير تحصيالت نيز مطابق با انتظار اثر مثبت و معني         . اند، باشد اصفهان سفر كرده  

هاي اقتـصادي، اثـر   درآمد مطابق با تئوري. پرداخت دارد كه با نتايج مطالعات گذشته مطابقت دارد        
در ضمن مطابق با انتظار، افرادي كه تمايل بـه حفاظـت            . ر تمايل به پرداخت دارد    دار ب مثبت و معني  

بيـشتري دارنـد از تمايـل بـه پرداخـت بـاالتري         ) تمايـل و ترجيحـات فرهنگـي      (از ميراث فرهنگـي     
و نيـز  ) Faraj-zadeh, et al., 2009( ،)Rajabi and Mousavi, 2011(برخوردارند كه با مطالعات 

)Mousavi and Rajabi, 2013 (بـراي تحليـل تـورش نقطـه شـروع از متغيـر گـروه        . مطابقت دارد
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كـه ارزش صـفر، بـراي گروهـي كـه بـه             بـه طـوري   . پرسشنامه به صورت مجـازي اسـتفاده گرديـد        
پاسـخ داده بودنـد و ارزش يـك،         )  تومان 3000-1000شروع قيمت پيشنهادي با      ("الف"پرسشنامه  

پاسـخ داده   )  تومـان  6000-3000وع قيمـت پيـشنهادي بـا        شـر  ("ب"براي گروهي كه به پرسشنامه      
 انـدكي بـاالتر از      "ب"تر مشاهده شد كه مقدار تمايل به پرداخـت گـروه            پيش. بودند، انتخاب شد  

اما از اهميـت    . عالمت ضريب متغير گروه پرسشنامه مثبت و مبتني بر انتظار است          .  بود "الف"گروه  
داري بـر تمايـل بـه       مقدار اوليه قيمت پيشنهادي، اثر معني     به عبارت ديگر،    . آماري برخوردار نيست  

  .توان گفت تورش نقطه شروع وجود نداردمي. پرداخت افراد ندارد
 اثر نهايي متغير مـستقل را بـر روي متغيـر وابـسته              ،دست آمده ضرايب به با توجه به اينكه مقادير      

ه شـده   دسـت آورد  بر روي احتماالت بـه     ااثرات نهايي متغيره  ) 4 (با استفاده از رابطه   . دهدنشان نمي 
هاي متغير وابسته يا همان تمايل به پرداخـت بـه صـورت مقـادير ذكـر             اثرات نهايي ميان دامنه    .است

نحوه اين توزيع در قالب اثر نهايي افزايش در متغير مستقل بـر            . گردد، توزيع مي  )5(شده در جدول    
براي مثال اثر نهـايي  . آمده است) تمايل به پرداخت  (هاي منتخب متغير وابسته     روي هر يك از دامنه    

-تـوان ايـن  را در مورد متغير سن بر روي تمايل به پرداخت براي حفاظت از ميدان نقش جهان، مـي               

  :گونه تفسير كرد
 تومـان از    0140/0اگر به سن تمامي افراد داراي تمايل به پرداخت مثبت يك سال اضافه شـود،                

هـاي  ته خواهـد شـد كـه ايـن مقـدار نيـز در ميـان هـر يـك از دامنـه                      متوسط تمايل به پرداخت كاس    
 اگر به سن تمامي افراد، يك سال اضافه شـود از تمايـل     ،به عنوان مثال  . پيشنهادي توزيع خواهد شد   

از تمايـل بـه   .  تومـان كاسـته خواهـد شـد    0011/0به طور متوسـط    ) 6000-3000(به پرداخت دامنه    
 تومــان و از تمايــل بــه پرداخــت دامنــه 0012/0طــور متوســط بــه ) 10000-6000(پرداخــت دامنــه 

به همين ترتيب اثـرات نهـايي       .  تومان كاسته خواهد شد    0009/0، به طور متوسط     )20000-30000(
. باشـد ها نيز حاكي از مطلـوب بـودن تـصريح مـي           مقادير آماره . توان تفسير كرد  ساير متغيرها را مي   

 .باشدداري يك درصد ميكل الگو در سطح معنيداري  حاكي از معنيLRهمچنين آماره 

سـپس  . به مقادير قطعي تبـديل گرديـد      ) 8(اي تمايل به پرداخت با استفاده از رابطه         مقادير دامنه 
در صـورتي كـه مقـادير      . براي تحليل عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت، الگوي توبيت اسـتفاده شـد             

توان از اين مقادير در تحليل استفاده    صفر باشد، مي   متغير وابسته براي برخي مشاهدات حاوي مقدار      
ــه   ــا اينك ــرد و ي ــو   ك ــذف نم ــشاهدات ح ــوع م ــا را از مجم ــه  . د آنه ــن مطالع ــد 5/31در اي  درص
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 بـه عبـارت ديگـر       ؛بازديدكنندگان كه درصد بااليي است، تمايل به پرداخت هـيچ مبلغـي نداشـتند             
ا توجه به درصد باالي مقادير صفر، در تحليل         ب. مقادير تمايل به پرداخت صفر را اظهار كرده بودند        

عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت با استفاده از الگوي توبيت بـراي جلـوگيري از تـورش و شـناخت                     
در الگـوي توبيـت كـه نتـايج آن در           . عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت، مقادير صفر حذف گرديـد          

هـاي مـورد مطالعـه، اسـتفاده شـده          ل از دامنه  ، ارائه شده است از مقادير قطعي شده حاص        )6(جدول  
اي از نظـر عالمـت ضـرايب، انطبـاق كامـل            ميان نتايج الگوي توبيت و الگوي پروبيـت رتبـه         . است

گذاري بر تمايل به پرداخت بازديدكننـدگان ميـان دو   اما از نظر اهميت و يا درجه تأثير. وجود دارد 
اي، متغيـر سـن، اثـر منفـي و           الگـوي پروبيـت رتبـه      به اين ترتيب كـه در     . شودالگو تفاوت ديده مي   

 اما ضـريب ايـن متغيـر در الگـوي           ، درصد بر تمايل به پرداخت داشته      99دار در سطح اطمينان     معني
دار در  همچنين متغير جنسيت در الگوي توبيت، اثر منفـي و معنـي           . توبيت فاقد اهميت آماري است    

اي ارد ولي ضريب اين متغير در الگوي پروبيت رتبه         درصد بر تمايل به پرداخت د      95سطح اطمينان   
  .فاقد اهميت آماري بوده است

مقـادير  . شـود گذاري بر تمايل به پرداخت ديده مي      در مورد ساير متغيرها مشابهت در جهت اثر       
اثر مستقيم متغيرهاي مستقل را بر روي تمايل به ) 7(ضرايب به دست آمده در الگوي توبيت جدول 

اين اثر ميان   . بايستي اثرات نهايي محاسبه شوند    ) 7(دهد، بلكه با استفاده از رابطه        نمي پرداخت نشان 
نحـوه ايـن توزيـع در قالـب اثـر نهـايي            . گـردد توزيع مي ) تمايل به پرداخت  (هاي متغير وابسته    دامنه

آمده ) تمايل به پرداخت  (هاي منتخب متغير وابسته     افزايش در متغير مستقل بر روي هر يك از دامنه         
  :توان چنين تفسير كردبراي مثال اثر نهايي را در مورد متغير تحصيالت مي. است

متغيـر  (اگر به تحصيالت تمامي افراد داراي تمايل به پرداخـت مثبـت يـك رتبـه اضـافه گـردد                     
 تومان به   238/1449،  ) رتبه در الگو لحاظ شده است      6بندي شده با    تحصيالت به صورت متغير رتبه    

هـا بـه صـورت مقـادير ذكـر          ايل به پرداخت اضافه خواهد شد كه اين مبلغ در ميان دامنه           متوسط تم 
به عنوان مثال در صورتي كه به تحـصيالت افـراد يـك رتبـه        . توزيع خواهد شد  ) 6(شده در جدول    

 و بـه تمايـل بـه        9760/81به طور متوسط    ) 20000-15000(اضافه گردد به تمايل به پرداخت دامنه        
همچون الگـوي   .  تومان اضافه خواهد شد    3584/229به طور متوسط    ) 1000-6000(نه  پرداخت دام 
باشـد و  ها در الگوي توبيت نيز حـاكي از مطلـوب بـودن تـصريح مـي        اي، مقادير آماره  پروبيت رتبه 

  .دهدداري يك درصد را نشان ميداري كل الگو در سطح معني معنيLRآماره 
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بع تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي حفاظت از ميدان نقش جهان  نتايج حاصل از برآورد تا-7جدول 
  )الگوي توبيت(

انحراف   ضريب  متغير  )هزار تومان(اثر نهايي 
  30-20  20-15  15-10  10-6  6-3  3-1  معيار

عرض از 
  -  -  -  -  -  - 076/5188 721/2777  مبدأ

 -0801/713-  9411/781 5807/66-  9794/98-  8531/112- 6690/90-  3353/40- 6504/15  جنس
  -  -  -  -  -  -  0054/45  -6568/96  سن

اندازه 
  -  -  -  -  -  -  9376/256  -7468/390  خانوار

محل 
  -  -  -  -  -  -  8086/831  0861/844  سكونت

  238/1449  3895/351 3162/135 1621/201  3584/229  2724/184 9760/81  8074/31  تحصيالت
  713/1352  1941/242 3036/126  7639/187  0822/214  9991/171 5161/76  6889/29  درآمد

تمايل به 
حفاظت 
از ميراث 
  فرهنگي

303/1571  7715/406  7136/146  1055/218 6767/248  7932/199 8807/88  4865/34  

گروه 
  -  -  -  -  -  -  815/771  6313/119 پرسشنامه

  LR  1453/4077-=  Log Likelihood  39/0= R2 = 19/77) 0000/0(  هاآماره
 ، و درصد10 و 5، 1دار در سطح  به ترتيب معني   

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

 گيري و پيشنهادهايجهنت

 درصد بازديدكننـدگان، حاضـر بـه پرداخـت مبلغـي بـراي حفاظـت از                 5/68ها،  بر اساس يافته   
ز ميـدان نقـش     متوسط تمايل به پرداخت بـراي حفاظـت ا        . ميراث فرهنگي ميدان نقش جهان هستند     

 بـه ازاي هـر فـرد بـه دسـت            4679جهان بر اساس رابطه تبديل مقادير فازي به مقادير قطعي، برابر با             
 تومـان  4634، ) تومان 3000-1000شروع با مبلغ     ("الف"دهندگان گروه   اين ارقام براي پاسخ   . آمد

. ه دسـت آمـد     تومـان بـ    4725،  ) تومـان  6000-3000شـروع بـا      ("ب"دهندگان گروه   و براي پاسخ  
، ) نفـر 66/3(متوسط تمايل به پرداخت ماهيانه به ازاي خـانوار بـا توجـه بـه ميـانگين انـدازه خـانوار               
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 2 حـدود    "ب" و   "الـف "اختالف تمايل به پرداخـت ميـان دو گـروه           .  ريال به دست آمد    171251
ز در ضمن، وجود تورش نقطـه شـروع بـا اسـتفاده ا            . رصد است و تورش نقطه شروع جدي نيست       د

يك متغير مجازي در برآورد رابطه رگرسيوني عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت مورد تحليـل قـرار                  
  .دار نشدگرفت كه اين متغير معني

در اين مطالعه به منظور شناخت عوامل مؤثر بر تمايـل بـه پرداخـت افـراد از الگوهـاي پروبيـت                      
اق كامل از لحـاظ عالمـت متغيرهـا مـشاهده           ميان نتايج الگوها انطب   . اي و توبيت استفاده گرديد    رتبه

گـذاري مـشروط و الگوهـاي       توان به مثابه مناسـب و مطلـوب بـودن روش ارزش           اين را مي  . گرديد
متغيرهـاي سـن، تحـصيالت، درآمـد و تمايـل بـه حفاظـت از                . مورد استفاده در اين تحقيق دانـست      

الت، درآمـد و تمايـل بـه        اي و متغيرهـاي جـنس، تحـصي       ميراث فرهنگي در الگـوي پروبيـت رتبـه        
اثر ساير متغيرها نيز مبتني بر انتظار بود        . دار شدند حفاظت از ميراث فرهنگي در الگوي توبيت معني       

  .باشدكه اين نيز حاكي از مطلوب بودن الگوهاي مورد استفاده مي
ن  آ  حفاظـت از   اهميـت و   ميراث فرهنگي ارزشمندي   از   ،دهد مردم كشور     نشان مي  نتايج مطالعه 

ضعيت بناهاي ميـراث    بهبود و براي حفاظت و    قابل توجهي   همچنين تمايل به پرداخت     . دن هست آگاه
آورد       ن توجيهي را فراهم مـي گذاران و مسئوالبنابراين براي سياست.  وجود داردفرهنگي و تاريخي  

وجـه بـه    تالش بيشتري براي حفاظت از ميدان نقش جهان و مرمت اين ميراث ملي و جهـاني بـا ت                  تا  
در ضـمن، بـا توجـه بـه اينكـه           . ها داشـته باشـند    مندي و مشاركت مردم در تأمين هزينه      شدت عالقه 

گـذاران   به سياسـت   دادند،شر دانشجو و محصل تشكيل مي      درصد از بازديدكنندگان را ق     25حدود  
 ارائـه  گردد، با اسـتفاده از ابزارهـاي مناسـب بـراي    عرصه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي پيشنهاد مي 

خدمات مطلوب به اين قشر از بازديدكنندگان، موجب گسترش اطالعـات ايـن قـشر در خـصوص                  
 درصد بازديدكنندگان آگـاهي و آشـنايي   70با توجه به اينكه حدود . فرهنگ و تمدن كشور شوند  

گـذاران عرصـه    گـردد، سياسـت    پيـشنهاد مـي    اي اين ميراث ملي و جهاني داشتند،      هكمي با ويژگي  
اجتماعي و اقتصادي كشور با استفاده از ابزارهاي مناسب به اعتالي آگاهي عمومي افـراد               فرهنگي،  

 .جامعه نسبت به ميراث فرهنگي كشور بپردازند

گذاري مشروط براي كـسب تمايـل بـه پرداخـت و اسـتفاده از      در پايان، استفاده از روش ارزش  
  .گرددينده پيشنهاد ميدر تحليل رگرسيون به پژوهشگران آ) فازي(اي مقادير دامنه
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