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چکیده
مسجد جامع عباسي در پانزدهم دیماه سال  9391در فهرست آثار ملي ثبت شده است .اين مسجد يکي
از شاهکارهای معماری ،کاشيکاری و حجاری در قرن يازدهم هجری قمری (عصر صفويه) است.اين
مسجد تاريخي يکي از جاذبههای گردشگری تاريخي و فرهنگي کشور به شمار ميآيد .هدف اين
مطالعه برآورد ارزش اقتصادی -گردشگری مسجد جامع عباسي به عنوان يک جاذبه گردشگری میراثي
و اندازهگیری میزان تمايل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط است .دادههای
مورد نیاز از طريق تکمیل  551پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازديدکنندگان اين مسجد جمعآوری
گرديده است .برای تحلیل عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت از الگوی پروبیت رتبهای استفاده گرديد .از
میان عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت ،اثر اندازه خانوار ،میزان دانش و آگاهي ،تمايل به حفاظت از
میراث فرهنگي ،نگرش نسبت به سطح مبلغ ورودی و درآمد بر تمايل به پرداخت اهمیت آماری داشتند.
بر اساس يافتهها 14/5 ،درصد بازديدکنندگان ،حاضر به پرداخت مبلغي برای بازديد از مسجد جامع
عباسي هستند .بر اساس متوسط تمايل به پرداخت برای بازديد از مسجد جامع عباسي 579365،ريال به
ازای خانوارو تعداد بازديدکنندگان داخلي در سال  ،9331ارزش اقتصادی -گردشگری اين میراث
فرهنگي نزد بازديدکنندگان داخلي و مازاد مصرف کننده به ترتیب بیش از  3571و  2361میلیون ريال
برآورد گرديد.
واژگان کلیدی :میراث فرهنگي ،مسجد جامع عباسي ،روش ارزشگذاری مشروط ،تمايل به
پرداخت ،الگوی پروبیت رتبهای.
طبقهبندی .O1, O4 :JEL

 .9استاديار ،گروه توسعه اقتصادی و برنامهريزی دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد خمیني شهر ،ايران،

rajabi@iaukhsh.ac.ir

 .2کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ريزی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد خمیني شهر ،ايران( ،نويسنده مسئول)،
nesa.mousavi@iaukhsh.ac.ir
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1ـ مقدمه
مسجد جامع عباسي در جنوب میدان نقش جهان قرار دارد و از اَبنیه زمان شاه عباس اول صفوی
است که در فاصله سالهای  9129تا  9141هجری ساخته شده است(عمراني .)9334 ،اين مسجد يکي از
شاهکارهای معماری ،کاشيکاری و حجاری در قرن يازدهم هجری قمری است .کتیبههای مسجد
شاهکار خطاطان معروف عهد صفويه مانند علیرضا عباسي ،عبدالباقي تبريزی و محمد رضا امامي است
(هنرفر.)9344 ،مسجد جامع عباسي در پانزدهم دیماه سال  9391در فهرست آثار ملي ثبت شده است
(پازوکي و شادمهر.)9334 ،همین امر ،تأکید بیشتری بر حفاظت ،مرمت و ارائه خدمات مطلوب به
بازديدکنندگان داخلي و خارجي را خاطرنشان ميکند.
آثار و بناهای تاريخي معموالً در تملک نمايندگان بخش عمومي قرار داشته و نوع برخورد با آنها
مانند کاالهای عمومي 9بوده که منع مصرف نداشته و بنابراين نميتوان قیمتهای بازاری برای آنها
مشخص کرد.ارزشگذاری آثار و بناهای تاريخي از طريق روشهای معمول مبتني بر تحلیل عرضه و
تقاضا از کارآيي الزم برخوردار نیست .زيرا آثار و بناهای تاريخي ،خصوصیاتي مانند اثرات خارجي 2و
عدم کاهش مطلوبیت به خاطر استفاده ديگران در صورت عدم وجود ازدحام 3را دارند ،و نميتوان از
روشهای بازاری برای تعیین ارزش آنها استفاده کرد .بنابراين الزم است از روشهای ديگری برای
دستیابي به ترجیحات مصرفکنندگان استفاده کرد ( .)Last, 2007به طور کلي دو رهیافت برای ارزش-
گذاری کاالها و خدمات غیربازاری از طرف اقتصاددانان ارائه شده است:
الف .روشهای غیرمتکي به منحني تقاضا ،که اين روشها عبارتند از :رأیگیری ،4روش عکس
العمل يا واکنش -دوز ،5روش هزينه جايگزيني يا جبراني ،7روش رفتار جبراني (رفتار تعديلي يا
پیشگیرانه) 6و روش هزينه فرصت از دست رفته.3
ب .روش های متکي به منحني تقاضا ،در اين روش ها ،قیمت کاالها به کمک منحني تقاضا تعیین
ميشود که به دو دسته تقسیم ميشوند:

1. Public Goods
2. Externalities
3. Congestion
4. Referendum
5. Dose- Response Approach
6. Replacement Cost
7. Mitigation Behaviour
8. Avertive Expenditures
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روش رجحانات آشکار شده،9که اين روش با منحني تقاضای عادی( 2مارشالي) ارتباط دارد و شامل
روش هزينه -سفر ،3روش مطلوبیت تصادفي ،4روش قیمتگذاری هدانیک5ميشود.
روش رجحانات بیان شده،7که اين روش با منحني تقاضای جبراني( 6هیکسي) مرتبط ميباشد و
شامل روش ارزشگذاری مشروط3و الگوی انتخاب 1ميباشد.
از میان روشهای ارزشگذاری غیربازاری عنوان شده ،روشهای ارزشگذاری مشروط ،الگوی
انتخاب ،هزينه -سفر و هدانیک در مطالعات ارزشگذاری منابع فرهنگي به کار گرفته شدهاند .از بین
روشهای مذکور ،الگوی انتخاب و ارزشگذاری مشروط ،بهترين روشها برای ارزشگذاری کاالهای
فرهنگي هستند ( )Mourato, 2002و روش ارزشگذاری مشروط ،بیشترين کاربرد را داشته است
( .)Noonan, 2003روش ارزشگذاری مشروط ،به طور وسیعي در کشورهای توسعهيافته و در حال
توسعه استفاده شده است (.)Whittington, 1998هرچند اغلب مطالعات تجربي در زمینه کاالهای زيست
محیطي بوده است.به عنوان نمونه ميتوان به مطالعات هانسن)Hansen, 1997(91برای تئاتر سلطنتي شهر
کپنهاگ 99دانمارک ،سانتاگاتا 92و سیگنورلو )Santagata &Signorello, 2000(93ادامه فعالیت برنامه
فرهنگي شهر ناپلس ،94کاکیئوچي)Kakiuchi, 2004(95برای تعیین ارزش اقتصادی روستاهای تاريخي
گوکاياما 97در ژاپن ،الست)Last, 2007 (96برای عرضه شهری کاالهای فرهنگي درشهر لوينبرگ

93

آلمان ،توآن 91و ناورود)Navrud&Tuan, 2008 (21برای حفاظت از مکان میراث جهاني 29مای سان

22

کشور ويتنام ،سامدين )Samdin, 2008(23برای تعیین سیاست قیمتگذاری مناسب برای مديريت پارک
ملي تامان نگارا 24در کشور مالزی اشاره کرد.
)1. Revealed Preferences (RP
2. Ordinary Demand Curve
)3. Travel Cost Method (TCM
4. Random Utility Theory
)5. Hedonic Pricing Method (HPM
)6. Stated (or Expressed) Perference (SP
7. Compensated Demand Curve
)8. Contingent Valuation Method (CVM
9. Choice Model
10. Hansen
11. Copenhagen
12. Santagata
13. Signorello
14. Naples
15. Kakiuchi
16. Gokayama
17. Last
18. Lueneburg
19. Tuan
20. Navrud
21. World Heritage
22. My Son
23. Samdin
24. Taman Negara National Park
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بررسي مطالعات انجام شده داخلي در حوزه میراث فرهنگي نشان ميدهد ،استفاده از روش ارزش-
گذاری مشروط کمتر مورد توجه بوده است .به طور کلي ميتوان به مطالعات عسگريو مهرگان ()9331
برای مجموعه تاريخي گنجنامه ،فرجزاده و همکاران ( )9333برای مجموعه تاريخي پاسارگاد ،مطالعه
رجبي و همکاران( )9311برای برآورد ارزش گردشگری میدان نقش جهان و همچنین رجبي و موسوی
( )9311برای برآورد ارزش گردشگری و تمايل به پرداخت بازديدکنندگان عمارت عالي قاپوی اصفهان
اشاره کرد.
با توجه به اينکه میراث فرهنگیمعموالً در تملک نمايندگان بخش عمومي قرار داشته ،ارزشگذاری
اقتصادی جنبههای مختلف قابل استفاده 9و غیرقابل استفاده2میراث فرهنگي با توجه به میزان تمايل به
پرداخت افراد جامعه ،به سیاستگذاران کمک ميکند تا از امکانات قانوني مانند مالیاتها ،يارانهها و
غیره برای بهبود وضعیت میراث فرهنگي و ارائه خدمات مطلوب به بازديدکنندگان ،استفاده کنند.
همچنین تصمیمگیری شخصي افراد و مديران را درباره اينگونه کاالها و خدمات عمومي کاهش مي-
دهد.در اين راستا و با توجه به آنچه بیان شد ،اين پژوهش اقدام به برآورد ارزش اقتصادی -گردشگری
میراث فرهنگي مسجد جامع عباسي در اصفهان و تمايل به پرداخت بازديدکنندگان با استفاده از روش
غیر بازاری ارزشگذاری مشروط مينمايد .همچنین در ادامه به شناخت عوامل اقتصادی و اجتماعي مؤثر
بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان با استفاده از الگوی پروبت رتبهای 3ميپردازد.
1ـ1ـ مبانی نظری
4

به طور کلي اقتصاددانان ترجیحات افراد را به عنوان اساس ارزش در نظر ميگیرند (پرمن و
همکاران .)9333 ،از نظر علم اقتصاد ،ارزش يک کاال يا خدمت برابر با مجموع پرداختها برای آن
کاال يا خدمت و اضافه رفاه مصرفکننده است .اضافه رفاه مصرفکننده عبارت است از تفاوت بین
مبلغي که مصرفکننده مايل است برای کااليي بپردازد و مبلغي که در واقع به هنگام خريد آن ميپردازد
(پنديک.)9339 ،اقتصاددانان برای ارزشگذاری کاالها و خدمات ،روشهای گوناگوني ارائه کردهاند.
هر کدام از اين روشها موارد استفاده خاصي دارد .ميتوان گفت متداولترين روش تعیین ارزش ،قیمت
تعادلي حاصل از برخورد منحنيهای عرضه و تقاضا است .اما اين روش برای کاالها يا خدماتي قابل
استفاده است که دارای بازار هستند .در حالي که برای برخي از کاالها و خدمات تقاضا شده ،بازاری

1. Use Values
2. Non- Use Values
3. Ordered Probit Model
4. Perman
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وجود ندارد که به آنها کاالها و خدمات فاقد بازار يا غیربازاری گفته ميشود .بنابراين ميتوان گفت به
طور کلي کاالها و خدمات به دو دسته بازاری و غیر بازاری تقسیم ميشوند.
از طرفي در اقتصاد ،منحني تقاضا به دو صورت تفسیر ميگردد؛ منحني تقاضا ،مکان هندسي نقاط
قیمت و مقدار کاال يا خدمت مورد تقاضا و با فرض ثابت ماندن ساير عوامل را نشان ميدهد و از طرف
ديگر منحني تقاضا همان منحني تمايل به پرداخت است زيرا بر روی منحني تقاضا ،قیمت مربوط به هر
مقدار ،حداکثر قیمتي است که فرد برای آخرين واحد مصرف ،تمايل به پرداخت دارد .تفسیر اول بیشتر
برای کاالهای بازاری و تفسیر دوم بیشتر برای کاالهای غیر بازاری مصداق دارد .بنابراين برای دستیابي به
ارزش کاالهای غیر بازاری بايستي از ترجیحات مصرفکنندگان استفاده کرد .يکي از معیارهای اندازه-
گیری رجحانات افراد ،از طريق تمايل به پرداخت آنها که برای رسیدن به يک منفعت مايلند بپردازند،
ميباشد .بدين ترتیب ،ميتوان معیاری برای اندازهگیری ترجیحات افراد به دست آورد .که در ادامه به
آن پرداخته خواهد شد.
1ـ2ـ روش رجحانات بیان شده
در روش رجحانات بیان شده ،ارجحیت کاالهای غیربازاری ،نزد مصرفکنندگان ارزيابي ميگردد.
از آنجايي که ارجحیت مصرفکنندگان مدنظر است ،تابع رفاه مورد استفاده قرار ميگیرد و مباحث
مازاد مصرفکننده زيربنای اصلي اين مطالعات است .در واقع در اين روش با طراحي يک بازار فرضي

9

برای محصول فاقد قیمت ،از افراد در مورد تمايل به پرداخت يا تمايل به دريافت 2آنها برای بهبود يا عدم
بهبود کیفي محصول مورد نظر سوال ميشود .اين روش با تابع تقاضای جبراني (هیکسي) مرتبط ميباشد.
چون اين روش از قیمتهای مشاهده شده بازاری استفاده نميکند و مستقیماً از ذهنیت افراد در رابطه با
کاالهای غیر بازاری استفاده ميکند ،روش ارزشگذاری مستقیم نامیده ميشود .برخالف روش
رجحانات آشکار شده ،روش رجحانات بیان شده ،ميتواند ارزشهای غیرمصرفي ناشي شده از کاالهای
عمومي را اندازهگیری کند .بهترين کاربرد شناخته شده از اين روش ،روش ارزشگذاری مشروط است
(.)Last, 2007
1ـ3ـ روش ارزشگذاری مشروط
شکل عمومي اين روش ،در قالب يک منحني بيتفاوتي است که بر روی يک محور آن کاالی
بازاری و بر روی محور ديگر ،کاالی غیربازاری قرار دارد (البته با فرض اينکه فقط دو کاال وجود دارد).
1. Hypothetical Market
)2. Willingness to accept (WTA
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روش ارزشگذاری مشروط تالش ميکند تا تمايل به پرداخت يا تمايل به دريافت مصرفکننده را در
جهت مطلوبیت اولیه او ،مشخص کند .از آنجايي که منحنيهای بيتفاوتي معموالً قابل مشاهده نیستند،
پژوهشگر ميبايست شرايطي را فراهم آورد که در آن پاسخدهندگان ،نقاط مربوط به سطوح بيتفاوتي
خود را آشکار نمايند .برای اين منظور محقق بايد بازار فرضي به وجود آورد و اطالعات کسب شده از
اين بازارها را به عنوان ارزشهای مشروط در نظر بگیرد .روش ارزشگذاری مشروط نیاز به مراجعه به
افراد برای تعیین ارزش منابع فرهنگي و طبیعي دارد .اين اطالعات از طريق پرسشنامه و يا مصاحبه
استخراج شده و سوال اساسي آن است که برای استفاده يا حفظ منبع مورد مطالعه چه مقدار حاضرند
بپردازند؟ يا به عبارت ديگر ،تمايل به پرداخت آنها چه میزان است؟ مقدار تمايل به پرداخت ،متغیر
وابسته بوده که در طبقات مختلف رتبهبندی شده است .متغیرهای مستقل شامل مجموعهای از ويژگيهای
اقتصادی و اجتماعي بازديدکنندگان ميباشد.
2ـ روش تحقیق
9

در اين مطالعه ،به پیروی از ويتینگتون و همکاران ()Whittington et al., 1990در مورد اطمینان
بیشتر به مقادير انتخابي از میان دامنهای از اعداد ،نسبت به مقادير انتخابي از میان اعداد مشخص ،از مقادير
دامنهای برای تمايل به پرداخت استفاده شد .با توجه به دامنههای انتخاب شده از الگوی پروبیت رتبهای
برای تحلیل عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت استفاده گرديد که توسط گرين)Greene, 1993(2و
النگ)Long, 1997(3ارائه گرديده است .تابع تمايل به پرداخت افراد به صورت معادله ( )9نشان داده
ميشود:
() 9
به طوريکه

تمايل به پرداخت ،عوامل موثر بر تمايل به پرداخت و

جمالت اخالل است.

هنگامي که سطوح تمايل به پرداخت فقط دارای رتبه مشخص باشند و مقادير واقعي قابل مشاهده
نباشد ،الگو به صورت رابطه ( )2ارائه ميگردد (:)Greene, 2003

1. Whitington
2. Greene
3. Long
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() 2

مقادير نامشخص است و با استفاده از مقادير برآورد ميگردد .الگوی پروبیت رتبهای با روش
حداکثر راستنمايي 9برآورد گرديده و مقادير احتماالت آن به دست ميآيد (.)Greene, 2003در
الگوهای الجیت 2و پروبیت به منظور بررسي تأثیر متغیرهای مستقل بر احتماالت پیشبینيشده متغیر
وابسته و يا برای انتخاب پیشنهادهای متناوب ديگر ،اثر نهايي 3يا احتمال نهايي محاسبه ميشود .ضرايب
بهدست آمده ،اثر نهايي متغیر مستقل را بر روی متغیر وابسته نشان نميدهد و با استفاده از رابطه ()3
ميتوان اثرات نهايي متغیرها را بر روی احتماالت بهدست آورد (.)Greene, 2003
() 3

=

{

}

2ـ1ـ ویژگیهای پرسشنامه تحقیق
در اين تحقیق ،ابتدا تعداد  51پرسشنامه باز به صورت آزمايشي برای به دست آوردن مقادير تمايل به
پرداخت پیشنهادی تکمیل گرديد .سپس به پیروی از ويتینگتون و همکاران(

Whittington et al.,

)1990در مورد اطمینان بیشتر به مقادير انتخابي از میان دامنهای از اعداد ،نسبت به مقادير انتخابي از میان
اعداد مشخص ،از مقادير دامنهای در پرسشنامه اصلي استفاده شد .بدين صورت که بر اساس اطالعات
اولیه به دست آمده از پرسشنامه باز آزمايشي ،مقادير تمايل به پرداخت پیشنهادی در پرسشنامه اصلي به
صورت مقادير صفر )5111-3511( ،)3511-2511( ،)2511-9511( ،)9511-511( ،و مقادير بیشتر از
 5111تومان ارائه گرديد که بعد از تکمیل پرسشنامهها از دامنه ( )91111-5111برای مقادير بیش از
 5111تومان استفاده گرديد.
معموالً مصاحبه کننده ،قیمت پیشنهادی خود را با يک قیمت اولیه شروع ميکند .ممکن است
پاسخ دهنده از قیمت پیشنهادی اولیه به عنوان يک راهنما برای قیمت درست استفاده کند .اگر قیمت
اولیه ،تمايل به پرداخت نهايي فرد را تحت تأثیر قرار دهد ،آنگاه تورش نقطه شروع اتفاق افتاده است .در
اين مطالعه ،برای اندازهگیری تورش نقطه شروع ،دو نوع پرسشنامه به تعداد مساوی با دو قیمت اولیه

1. Maximum Likelihood Method
2. Logit
3. Marginal Effect
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متفاوت تهیه و به طور تصادفي میان بازديدکنندگان توزيع شد .در پرسشنامه گروه اول (گروه الف)،
مقدار پیشنهادی اولیه ( )9511-511تومان و در پرسشنامه گروه دوم (گروه ب) ،مقدار پیشنهادی اولیه
( )2511-9511تومان بود .در پرسشنامه گروه دوم مبلغ ( )9511-511تومان بعد از مبلغ ( )2511-9511به
بازديدکنندگان ارائه گرديد.
پرسشنامه اصلي اين تحقیق ،حاوی  25سوال بود .اين سواالت شامل اطالعات اقتصادی -اجتماعي
بازديدکنندگان ،میزان تمايل به پرداخت افراد برای بازديد از مسجد تاريخي جامع عباسي ،تعداد دفعات
بازديد ،ديدگاه افراد درباره سطح مبلغ ورودی فعلي و تأثیر افزايش آن بر حفاظت و نگرش افراد نسبت
به میراث فرهنگي و تاريخي و  ...بود .همچنین از مخارج ماهیانه خانوار به عنوان جانشین درآمد ماهیانه
خانوار سوال شده بود .متغیر درآمد به صورت مقادير چند سطحي شامل  7سطح درآمد مورد استفاده
قرار گرفت .پرسشنامهها در پايیز سال  9331در میان بازديدکنندگان مسجد جامع عباسي به طور تصادفي
توزيع گرديد و در نهايت تعداد  551پرسشنامه که حاوی اطالعات کامل بودند ،مورد استفاده قرار
گرفت.
3ـ نتایج
در اين تحقیق ابتدا يک تحلیل توصیفي به عمل آمده است تا وضیعت موجود نمونه انتخاب شده
مشخص گردد .سپس تحلیل استنباطي با استفاده از الگوی پروبیت رتبهای انجام شده است .که طي آن
عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان سنجیده شده است .در اين راستا ،برای تجزيه و تحلیل
دادهها از بستههای نرم افزاری  SPSS 13.0و STATA 11استفاده شده است.
3ـ1ـ تحلیل توصیفی
بعد از استخراج اطالعات الزم از  551پرسشنامه ،ويژگيهای اقتصادی -اجتماعي پاسخدهندگان،
مورد بررسي قرار گرفت .همانطور که در جدول  9مشاهده ميگردد ،میانگین سني پاسخدهندگان
 32/72سال بهدست آمد که جمعیت جواني به نظر ميآيد .میانگین مربوط به متغیرهای اندازه خانوار و
مسافت به ترتیب برابر با  3/65نفر و  476/13کیلومتر است .همچنین  56/7درصد ( 396نفر) از پاسخ-
دهندگان را مردان و  42/4درصد ( 233نفر) را زنان تشکیل ميدادند 75/3 .درصد از پاسخدهندگان
( 351نفر) متأهل و  34/6درصد ( 919نفر) مجرد بودهاند .وضعیت شغل و فعالیت و سطح تحصیالت
بازديدکنندگان از مسجد جامع عباسي به ترتیب در جدولهای ( )2و ( )3آمده است .مطابق آنچه در
جدول  2آمده ،بیشترين حجم آماری مربوط به شاغالن بخش خصوصي است ( 39/3درصد) و کمترين
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حجم آماری را افراد بیکار ( 9/3درصد) تشکیل ميدهند .مطابق جدول  ،3بیشترين تعداد آماری مربوط
به افراد با تحصیالت لیسانس ( 41/6درصد) و کمترين تعداد آماری نیز مربوط به افراد با تحصیالت کمتر
از ديپلم ( 9/7درصد) بوده است .قابل توجه است که بیش از  61/1درصد پاسخدهندگان ،تحصیالت
دانشگاهي داشتهاند .بنابراين ميتوان انتظار داشت که پاسخهای صحیح و قابل اعتمادی به سواالت
پرسشنامه ارائه کرده باشند.
جدول 9ـ نتايج آماری متغیرهای منتخب ()n = 551
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

سن (سال)

32/72

91/339

76

96

اندازه خانوار (نفر)

3/65

9/447

1

9

مسافت (کیلومتر)

476/13

326/945

9231

1

مأخذ :يافتههای تحقیق

جدول 2ـ توزيع فراواني شغل و وضعیت فعالیت بازديدکنندگان
شغل

شاغل بخش

شاغل بخش

دولتي

خصوصي

خانهدار

دانشجو و
محصل

بیکار

موارد شغلي
ديگر

جمع

تعداد

959

962

54

937

91

26

551

درصد

26/5

39/3

1/ 3

24/6

9/ 3

4/ 1

911/1

مأخذ :يافتههای تحقیق

جدول 3ـ توزيع فراواني سطح تحصیالت بازديدکنندگان
سطح
تحصیالت

زير ديپلم

ديپلم

فوق ديپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

جمع

1

926

991

224

57

24

551

9/ 7

23/9

21/1

41/6

91/2

4/ 4

911/1

تعداد
درصد
مأخذ :يافتههای تحقیق

در جدول  ،4سطوح دانش و آگاهي بازديدکنندگان با ويژگيهای مسجد تاريخي جامع عباسي ارائه
شده است .در سوال مربوطه از پاسخدهندگان خواسته شده بود که میزان آگاهي و دانش خود را در
سطوح ششگانه "بسیار زياد"" ،زياد"" ،نسبتاً زياد"" ،نسبتاً کم"" ،کم" و "بسیار کم" رتبهبندی کنند و
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يکي از سطوح مذکور را انتخاب کنند .قابل توجه است که بیش از  62درصد بازديدکنندگان آگاهي و
آشنايي کمي با ويژگيهای اين میراث فرهنگي دارند .اين امرميتواند به عنوان راهنما و هشداری برای
سیاستگذاران عرصه فرهنگي و اجتماعي کشور باشد تا از ابزارهای مناسب برای اعتالی آگاهي عمومي
افراد جامعه نسبت به میراث فرهنگي کشور استفاده نمايند.
جدول 4ـ سطح دانش و آگاهي بازديدکنندگان با ويژگيهای مسجد تاريخي جامع عباسي
سطح دانش و

بسیار زياد

زياد

نسبتاً زياد

نسبتاً کم

کم

بسیار کم

جمع

آگاهي
تعداد

93

43

33

269

12

33

551

درصد

3/ 3

6/ 3

97/1

41/3

97/6

7/ 1

911/1
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3ـ2ـ تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
قابل ذکر است که 5/5درصد از بازديدکنندگان بیان کردند که حاضر به پرداخت هیچ مبلغي برای
بازديد از مسجد جامع عباسي نیستند 56/9 .درصد از افراد گزينه ( )9511-511تومان 25/3 ،درصد از
افراد گزينه ( )2511-9511تومان 7/1 ،درصد از افراد گزينه ( 5/3 ،)3511-2511درصد از افراد گزينه
( )5111-3511تومان و 1/4درصد از بازديدکنندگان گزينه ( )91111-5111تومان را برای بازديد از
مسجد جامع عباسي بیان کردهاند.مقادير تمايل به پرداخت دامنهای (فازی) را با استفاده از رابطه ()4
ميتوان به مقادير قطعي تبديل کرد (.)hung et al., 2006
() 4
به طوری که ،

 ،و

به ترتیب مقادير حداقل ،میانگین هندسي ،حداکثر و مقدار قطعي

سری  Fاست.
متوسط تمايل به پرداخت برای بازديد از مسجد جامع عباسي اساس رابطه تبديل مقادير فازی به
مقادير قطعي (رابطه  )4برابر با  9416تومان به ازای هر فرد به دست آمد .اين ارقام برای پاسخدهندگان
گروه الف (شروع با  9511 -511تومان) 9433 ،تومان و گروه ب (شروع با  2511 -9511تومان)9513 ،
تومان به دست آمد.با توجه به ارقام بهدست آمده ،مشاهده ميشود که اختالف تمايل به پرداخت میان دو
گروه برای بازديد از مسجد جامع عباسیحدود  2درصد است .بنابراين ،ميتوان گفت تورش نقطه شروع
جدی نميباشد .البته وجود تورش نقطه شروع با استفاده از يک متغیر مجازی در برآورد رابطه
رگرسیوني عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت مورد تحلیل قرار گرفته است.
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3ـ3ـ ارزش اقتصادی -گردشگری
اگرمقدار تمايل به پرداخت برای هر بازديدکننده موجود باشد ،ارزش اقتصادی -گردشگری را
ميتوان با آگاهي از تعداد کل بازديدکنندگان در سال محاسبه کرد.بر اساس آمار موجود در سال 9331
تعداد بازديدکنندگان داخلي از مسجد جامع عباسي برابر با 233397بازديدکننده بوده است .1بنابراين
ارزش اقتصادی -گردشگری مسجد تاريخي مذکور نزد بازديدکنندگان داخلي با توجه به رابطه (،)5
بیش از  3571میلیون ريال خواهد شد.
() 5

)

مسجد جامع عباسي،

(

Tourism Value

:تعداد بازديدکنندگان داخلي مسجد جامع عباسي ميباشد.

در حال حاضر ،مبلغ ورودی برای بازديد از مسجد مذکور ،به ازای هر فرد  5111ريال است .بنابراين
مازاد مصرفکننده بیش از  2361میلیون ريال خواهد شد .همچنین در سال  ،9331تعداد بازديدکنندگان
خارجي از مسجد جامع عباسي به ترتیب برابر با  95332بازديدکننده بوده است .2ميتوان تمايل به
پرداخت اين گروه را نیز به ارقام فوق اضافه کرد.
3ـ4ـ عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت
در اين مطالعه ،عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت نیز مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .عوامل مورد
استفاده در تخمین تابع تمايل به پرداخت با توجه به مطالعات پیشین ،شامل جنس ،سن ،سطح دانش و
آگاهي بازديدکنندگان از اهمیت و ويژگيهای میراث فرهنگي(جانشین تحصیالت) ،درآمد و اندازه
خانوار ،تمايل به حفاظت از میراث فرهنگي ،فاصله ،نگرش نسبت به سطح مبلغ ورودی و متغیر بیانگر
تورش نقطه شروع بود.
در مطالعه سانتاگاتا و سیگنورلو ( )Santagata &Signorello, 2000برای ارزيابي تمايل به پرداخت
پاسخ دهندگان برای بقای برنامه فرهنگي ارائه شده در شهر ناپلس و همچنین حمايت و ادامه فعالیت آن،
از متغیرهای مخارج ،دانش و آگاهي ،تعداد دفعات بازديد ،قیمت پیشنهادی ،سن ،جنس ،تحصیالت،
اندازه خانوار و همچنین  5متغیر مجازی برای مناطق ششگانه شهر استفاده شده بود .در مطالعه
الست( ،)Last, 2007عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت دو گروه استفادهکننده و غیراستفادهکننده از منابع
فرهنگي شهر ،شامل جنس ،سن ،شغل ،تحصیالت ،درآمد ،تعداد کودکان و افراد بزرگسال خانواده،
میزان عالقهمندی و توجه به فعالیتهای فرهنگي شهر و میزان استفاده افراد از منابع فرهنگي بوده است.
9و  .2دفتر آمار و ارزيابي عملکرد -اداره کل میراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان
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در مطالعه توآن و ناورود( ،)Tuan & Navrud, 2008عوامل مورد استفاده در تخمین تابع تمايل به
پرداخت ،شامل جنس ،سن ،درآمد ،تحصیالت ،وضعیت سفر (به تنهايي يا همراه با ديگران) ،داشتن
فرزند ،دانش و اطالعات قبلي از میراث فرهنگي مای سان ،9اهمیت حفاظت از مای سان ،داليل سفر به
مای سان و عالقهمندی به سفر دوباره بوده است.در مطالعه فرجزاده و همکاران ( ،)9333عوامل مورد
استفاده در تخمین تابع تمايل به پرداخت شامل جنس ،تحصیالت ،شغل ،سن ،درآمد ،اندازه خانوار،
فاصله ،تمايالت زيست محیطي و متغیر بیانگر تورش نقطه شروع بود .به طور معمول و بر اساس مباني
نظری اقتصاد ،انتظار ميرود افراد دارای طرز تلقي زيست محیطي مثبت ،دارای تمايل به پرداخت باالتر
باشند (.)9333بنابراين تمايل به حفاظت از میراث فرهنگي نیز به عنوان يک متغیر در اين مطالعه ،مورد
استفاده قرار گرفت.
برای تحلیل عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت با توجه به مقادير تمايل به پرداخت دامنهای ،از الگوی
پروبیت رتبهای استفاده گرديد .به اين صورت که سطوح تمايل به پرداخت به صورت رتبهای شامل رتبه
صفر برای افرادی که مايل به پرداخت هیچ مبلغي برای بازديد از مسجد جامع عباسي نبودند و مقادير  9تا
 5به ترتیب برای دامنههای ( )5111-3511( ،)3511-2511( ،)2511-9511( ،)9511-511و (-5111
 )91111انتخاب شد .در اين شرايط برای متغیر وابسته يا همان تمايل به پرداخت ،ميتوان از الگوی
پروبیت رتبهای استفاده کرد (.)Greene, 2003
همانگونه که در جدول ( )6مشاهده ميگردد ،متغیرهای اندازه خانوار ،سطح دانش و آگاهي،
تمايل به حفاظت از میراث فرهنگي ،درآمد و همچنین نگرش بازديدکنندگان نسبت به سطح مبلغ
ورودی ،بر تمايل به پرداخت ،اثر معنيدار دارند .متغیر جنسیت به صورت يک متغیر مجازی با ارزش
صفر برای زن و ارزش يک برای مرد در الگو لحاظ شد .هرچند اثر معنيداری ندارد اما عالمت منفي
آن ،نشان دهنده تمايل به پرداخت بیشتر زنان در مقايسه با مردان است که با مطالعات توآن و ناورود
( ،)Tuan & Navrud, 2008عسگری و مهرگان ( )9331و همچنین فرجزاده و همکاران ()9333مطابقت
دارد .بر اساس نتايج ،خانوارهای با تعداد بیشتر افراد ،مطابق با مطالعه فرجزاده و همکاران ( )9333از
تمايل به پرداخت باالتری برخوردارند.درآمد همانطور که انتظار ميرود اثر مثبت و معنيدار بر تمايل به
پرداخت دارد .در ضمن افرادی که تمايل به حفاظت از میراث فرهنگي (تمايالت زيستمحیطي) بیشتری
دارند از تمايل به پرداخت باالتری برخوردارند .برای تحلیل تورش نقطه شروع از متغیر گروه پرسشنامه
به صورت مجازی استفاده گرديد .به طوریکه ارزش صفر برای گروهي که به پرسشنامه الف (شروع
قیمت پیشنهادی با 9511-511تومان) پاسخ داده بودند و ارزش يک برای گروهي که به پرسشنامه ب
1. My Son
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(شروع قیمت پیشنهادی با  2511-9511تومان) پاسخ داده بودند ،انتخاب شد .قبالً مشاهده شد ،که مقدار
تمايل به پرداخت گروه دوم اندکي باالتر از گروه اول بود .عالمت ضريب متغیر گروه پرسشنامه مثبت و
مبتني بر انتظار است اما از اهمیت آماری برخوردار نیست .به عبارت ديگر ،مقدار اولیه قیمت پیشنهادی،
اثر معنيداری بر تمايل به پرداخت افراد ندارد .ميتوان گفت تورش نقطه شروع وجود ندارد .متغیر سطح
دانش و آگاهي نسبت به اهمیت و ويژگيهای میراث فرهنگي با فرض اينکه افراد با تحصیالت باالتر،
دانش و آگاهي بیشتری نسبت به اهمیت و ويژگيهای میراث فرهنگي دارند به عنوان جانشین تحصیالت
در اين مطالعه به کار گرفته شد .اين متغیر با استفاده از چندين سوال مورد ارزيابي قرار گرفت و در 7
سطح رتبهبندی گرديد .همانطور که انتظار ميرود سطح دانش و آگاهي ،اثر مثبت و معنيدار بر تمايل
به پرداخت دارد .به اين صورت که افراد با دانش و آگاهي بیشتر نسبت به اهمیت و ويژگيهای میراث
فرهنگي از تمايل به پرداخت باالتری برخوردارند .متغیر ديگری که در اين مطالعه بهکار گرفته شده،
نگرش افراد نسبت به سطح مبلغ ورودی فعلي و لزوم افزايش آن برای حفاظت بیشتر از مساجد تاريخي
مورد مطالعه ميباشد که با استفاده از  2سوال مورد ارزيابي قرار گرفته است .مطابق با انتظار ،اين متغیر
اثر مثبت و معنيدار بر تمايل به پرداخت دارد به اين صورت که ،افرادی که سطح مبلغ ورودی فعلي را
پايین ميدانند و افزايش آن را مؤثر بر حفاظت از مسجد تاريخي جامع عباسي ميدانند ،تمايل به پرداخت
بیشتری دارند.
جدول 7ـ نتايجحاصلازبرآوردتابع تمايل به پرداخت بازديدکنندگان (بااستفاده ازالگوی پروبیت رتبهای)
متغیر

مسجد جامع عباسي
ضريب

انحراف معیار

سن

-1/1143

1/1146

جنسیت

-1/1263

1/1113

اندازه خانوار

1/1367

1/1334

سطح دانش و آگاهي
فاصله

1/1623
1/1119

1/1436
1/1119

تمايل به حفاظت از میراث فرهنگي

1/9517 

1/1743

درآمد

1/1364 

1/1391

نگرش نسبت به سطح مبلغ ورودی

1/4615 

1/1512

گروه پرسشنامه

1/1332

1/1171

 ، و  به ترتیب معنيدار در سطح  5 ،9و  91درصد
مأخذ :يافتههای تحقیق
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جدول 6ـ اثرات نهايي متغیرها
اثرات نهايي
رتبه يک

رتبه دو

رتبه سه

رتبه چهار

رتبه پنج

متغیر

()9511-511

()2511-9511

()3511-2511

()5111-3511

()91111-5111

سن

-

-

-

-

-

جنس

-

-

-

-

-

اندازه خانوار

-1/1272

1/1933

1/1169

1/1174

1/1113

دانش و آگاهي

-1/1297

1/1955

1/1151

1/1153

1/1113

فاصله

-

-

-

-

-

تمايل به حفاظت

-1/1459

1/1323

1/1923

1/1999

1/1117

درآمد

-1/1279

1/1936

1/1169

1/1174

1/1113

-1/9435

1/9121

1/1312

1/1354

1/1121

-

-

-

-

-

نگرش به سطح
مبلغ ورودی
گروه پرسشنامه
مأخذ :يافتههای تحقیق

مقادير ضرايب به دست آمده ،اثر نهايي متغیر مستقل را بر روی متغیر وابسته نشان نميدهد و با
استفاده از رابطه ( )5ميتوان اثرات نهايي متغیرها را بر روی احتماالت بهدست آورد (.)Greene, 2003
اين اثر میان دامنههای متغیر وابسته يا همان تمايل به پرداخت توزيع ميگردد .برای مثال اثر نهايي را در
مورد متغیر اندازه خانوار بر روی تمايل به پرداخت برای بازديد از مسجد جامع عباسي ميتوان اينگونه
تفسیر کرد:
اگر به اندازه خانوار تمامي خانوارهای دارای تمايل به پرداخت مثبت يک نفر اضافه شود1/1367 ،
تومان به متوسط تمايل به پرداخت برای بازديد از مسجد جامع عباسي اضافه خواهد شد که اين مقدار در
میان هر يک از دامنههای پیشنهادی به صورت مقادير ذکر شده در جدول ( )6توزيع خواهد شد .به عنوان
مثال در صورتي که به اندازه خانوارها يک نفر اضافه شود به تمايل به پرداخت دامنه ( )3511-2511يا
همان رتبه ( )3برای بازديد از مسجد جامع عباسي ،به طور متوسط  1/1169تومان و به تمايل به پرداخت
دامنه ( )5111-3511يا همان رتبه ( ،)4به طور متوسط  1/1174تومان اضافه خواهد شد .به همین صورت،
ديگر اثرات نهايي را ميتوان برای هر کدام از متغیرها تفسیر کرد.
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4ـ جمعبندی و نتیجهگیری
بر اساس يافتهها 14/5 ،درصد بازديدکنندگان ،حاضر به پرداخت مبلغي برای بازديد از مسجد
تاريخي جامع عباسي هستند .متوسط تمايل به پرداخت برای بازديد از مسجد جامع عباسي بر اساس رابطه
تبديل مقادير فازی به مقادير قطعي ،برابر با  9416و  5793/65تومان به ترتیب به ازای فرد و خانوار به
دست آمد .میانگین تمايل به پرداخت برای پاسخدهندگان گروه الف (شروع با  9511 -511تومان)
 9433تومان و گروه ب (شروع با  2511 -9511تومان)  9513تومان به ازای فرد به دست آمد .با توجه به
ارقام بهدست آمده ،اختالف تمايل به پرداخت میان دو گروه حدود  2درصد است .بنابراين ،ميتوان
گفت تورش نقطه شروع جدی نميباشد .در ضمن وجود تورش نقطه شروع با استفاده از يک متغیر
مجازی در برآورد رابطه رگرسیوني عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت مورد تحلیل قرار گرفت که اين
متغیر معنيدار نشد.همچنین ارزش اقتصادی -گردشگری مسجد تاريخي مذکور نزد بازديدکنندگان
داخلي بیش از  3571میلیون ريال و مازاد مصرفکننده بیش از  2361میلیون ريال برآورد گرديد.
در اين مطالعه به منظور شناخت عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد از الگوی پروبیت رتبهای
استفاده گرديد .از میان عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت ،اثر اندازه خانوار ،میزان دانش و آگاهي ،تمايل
به حفاظت از میراث فرهنگي ،نگرش نسبت به سطح مبلغ ورودی و درآمد بر تمايل به پرداخت اهمیت
آماری داشتند ،اثر ساير متغیرها نیز مبتني بر انتظار بود .در راستای نتايج تحقیق و همچنین نظرات و
پیشنهادهای بازديدکنندگان و آنچه از نزديک مشاهده شد ،خدمات رفاهي ناچیزی به بازديدکنندگان
مساجد جامع عباسي ارائه ميشود .لزوم افزايش خدمات مطلوب و تالش بیشتر برای حفاظت و مرمت
مساجد تاريخي مذکور احساس ميشود که با افزايش مبلغ ورودی ،امکان تحقق شرايط فوق تسهیل مي-
يابد .بنابراين افزايش مبلغ ورودی ،تأمین خدمات رفاهي مطلوب به بازديدکنندگان در راستای افزايش
مبلغ ورودی برای بازديد ،تالش بیشتر برای حفاظت از اين میراث ملي با توجه به عالقه و مشارکت مردم
در تأمین هزينهها ،پیشنهاد ميگردد.
با توجه به اينکه حدود  61درصد بازديدکنندگان آگاهي و آشنايي کمي با ويژگيهای مسجد
تاريخي جامع عباسي ،اين میراث ملي دارند .بنابراين پیشنهاد ميگردد ،سیاستگذاران عرصه فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادی کشور با استفاده از ابزارهای مناسب به اعتالی آگاهي عمومي افراد جامعه نسبت به
میراث فرهنگي کشور بپردازند.
در پايان ،استفاده از روش ارزشگذاری مشروط برای برآورد تمايل به پرداخت بازديدکنندگان
میراث فرهنگي ،بناهای تاريخي و گردشگری ،استفاده از مقادير دامنهای (فازی) در تحلیل رگرسیون،
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استفاده از الگوی پروبیت رتبهای برای تحلیل عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت با توجه به مقادير دامنهای
تمايل به پرداخت ،به پژوهشگران آينده پیشنهاد ميگردد.
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