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چکیده
در مقالهی حاضر راهبرد قیمتگذاری دو نرخی برای بلیط ورودی موزهها با تأکید بر تأثیر احتمالی
دو متغیر «نگرش بازدیدکننده نسبت به موزهها» و «فاصله طی شده از مبدأ تا مقصد گردشگری» بر
حداکثر تمایل به پرداختِ ( )WTPبازدیدکنندگان موزهی ملی ایران مورد تحقیق قرار گرفته است که
هدف اصلی آن برآورد نرخ عادالنهی بلیط ورودی این موزه برای هریک از دو گروه بازدیدکنندگان
داخلی و خارجی است .بدینمنظور از روش ارزشگذاری مشروط (اقتضایی) استفاده شد که نتایج
حاصله نشان می دهد که  WTPبازدیدکنندگان داخلی بهصورت منفی تحت تأثیر متغیر فاصله است،
درحالیکه رابطهی معناداری بین این دو متغیر برای بازدیدکنندگان خارجی حاصل نشد .همچنین متغیر
نگرش بهصورت معنادار و مثبتی با  WTPهر دو گروه بازدیدکنندگان مرتبط بود .براساس یافتهی اصلی
این پژوهش میانگین  WTPبرای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به ترتیب  0549ریال و  6/13دالر
بهدست آمد که نشان میدهد نرخ فعلی بلیط ورودی موزهی ملی ایران ( 39999ریال) بهطور قابلتوجهی
از نرخی که بازدیدکنندگان خارجی تمایل به پرداخت آن را دارند کمتر است .بنابراین ،میتوان با
اطمینان بیشتری از عدم مواجه با کاهش رضایت بازدیدکنندگان خارجی ،نرخ فعلی بلیط را به میزان
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بازدیدکنندگان را اتخاذ کرد.
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مقدمه
ماهیت اتخاذ بلیط ورودی توسط موزهها موجب بحثها و تحقیقات گستردهای
بویژه در کشورهای توسعهیافته شده است (Lampi and ;Anderson, 1998: 179
 .)Orth, 2009: 85بهطور مثال بعضی از اقتصاددانهای حوزهی فرهنگ همچون اآلن
پیکاک ،اُهاگن ( ،)3004بایلی و فالکونر )3001( 3از تأثیر وضع بلیط ورودی بر
توسعهی کیفیت و استانداردهای موزه و حتی افزایش تعداد بازدیدکنندگان و از طرفی،
برخی از محققین و مدیران موزهها همچون اندرسون )3001( 2از تأثیر ورود رایگان بر
افزایش شمار بازدیدکنندگان بهخصوص از اقشار پایین اقتصادی-اجتماعی جامعه
صحبت به میان میآورند (Cowell, 2007: 207; Borda, 2007: 10; Johnson and
 .)Thomas, 1998: 79در کشورهای در حال توسعه نیز انتظار میرود که اینگونه
نظرات مختلف و متعارض دررابطه با موضوع فوق وجود داشته باشد اما بهطور میانگین،
مشکالت مالی این کشورها یا عدم اختصاص بودجهی کافی به بخش فرهنگ باعث
شده است تا مدیران موزهها سیاستهای درآمدزایی گاهاً متفاوتی نسبت به کشورهای
توسعهیافته را مورد توجه قرار دهند .یکی از این سیاستها ،روش قیمتگذاری
تبعیضی میان بازدیدکنندگانی از گروههای مختلف بهمثابه روشی برای افزایش سطح
درآمدزایی است که از حمایت برخی از محققین همچون فری ( ،)3005مدیسون و
1
فاستر ( )2991نیز برخوردار است ( Rodriguez and Blanco, 2006: 169; Frey
 .)and Meier, 2003: 23-24قیمتگذاری تبعیضی عبارتست از ارائهی کاال یا خدمت
مشابه با قیمتهای متفاوت به گروههای مجزای مشتری که حاضر به پرداخت
قیمتهای متفاوت است و هدف اصلی آن افزایش درآمد قلمداد میشود ( Vanhove,
 .)2005: 88در این رابطه ،قیمتگذاری دونرخی 5گونهای از قیمتگذاری تبعیضی
محسوب میشود که براساسآن قیمتهای بیشتری برای بازدیدکنندگان خارجی نسبت
به بازدیدکنندگان داخلی در قبال ارائهی یک کاال یا خدمت مشابه در نظر گرفته
میشود ( .)Timothy and Nyaupane, 2009: 21این روش بر اساس کشش قیمتی
متفاوت تقاضا در گروههای مختلف بازدیدکننده از یکدیگر اتخاذ میشود ( Frey and
1- Alan Peacock, O’Hagan, Bailey and Falconer
2- Anderson
3- Frey, Maddison and Foster
4- Dual pricing
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 )Steiner, 2010: 7که به همین دلیل ،عنوان قیمتگذاری بخشمحور 3نیز بر آن نهاده
شده است (.)Kozak and Andreu, 2006: 171
در مقاله پیشرو موضوع قیمتگذاری دونرخی برای بلیط ورودی موزهی ملی ایران
مورد تحلیل قرار گرفته است که بدینمنظور از روش ارزشگذاری مشروط/اقتضائی
( 2)CVMبهمثابه روشی برای سنجش میزان تمایل به پرداخت افراد ( )WTP 1استفاده شد
که هدف اصلی آن برآورد نرخ عادالنهی بلیط ورودی برای بازدیدکنندگان داخلی و
خارجی این موزه است .الزم به ذکر است که استفاده از  CVMتوجه بسیار اندکی را از
سوی تحقیقات داخلی بهویژه در حوزهی اقتصاد فرهنگ به خود معطوف ساخته است
(بهطور مثال فرج زاده ،سلطانی و روستایی )3111 ،و بنابراین ،پژوهش حاضر میتواند
توسعهی ادبیات تحقیق را به همراه داشته باشد.

مبانی نظری تحقیق
سنجش حداکثر  WTPمشتریان روشی رایج برای آگاهی از تابع تقاضا و بهطور
کلی ،اجرای کارآمد سیاستهای قیمتگذاری محسوب میشود ( .)Last, 2007: 3در
این میان نویسندگان با توجه به موضوع و هدف تحقیقات خود متغیرهایی را که بر
 WTPمشتریان دارای تأثیر محتمل است مورد بررسی قرار میدهند .ازجمله این متغیرها
میتوان به سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،درآمد و تعداد اعضای
خانواده اشاره کرد .بهطور مثال در رابطه با موزهها ،سانتاگاتا و همکاران ( Santagata
 )et al., 2000با استفاده از  CVMنشان دادند که سن بهصورت منفی و تعداد اعضای
5
خانواده و میزان تحصیالت بهصورت مثبت بر  WTPبازدیدکنندگان موزهی ناپولی
تأثیر دارد .همچنین لمپی و اورث ( )Lampi and Orth, 2009میزان WTP
بازدیدکنندگان موزهی ورلد کالچر 4را قبل و بعد از وضع بلیط ورودی برای این موزه
و تأثیر ویژگیهای جمعیتشناختی بر  WTPرا تحلیل کردند .نتایج آنها حاکی از تغییر
ترکیب جمعیتی بازدیدکنندگان بعد از اخذ بلیط ورودی با نرخ  59سِک 6بود،
1- Segment-based pricing
2- Contingent Valuation Method
3- Willingness to pay
4- Napoli
5- World Culture
واحد پول سوئد 1 ،سک برابر  11سنت آمریکا است6- SEK:
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بهطوریکه تعداد بازدیدکنندگان مذکر ،تعداد بازدیدکنندگان کمتر تحصیل کرده و
همچنین سن آنها کاهش یافت .در پژوهش حاضر نیز عالوه بر متغیرهای جمعیت
شناختی سن ،جنسیت و سطح درآمد ،تأثیر احتمالی نگرش بازدیدکنندگان نسبت به
موزهها و فاصلهی جغرافیایی بین مبدأ و مقصد گردشگری (به کیلومتر) بر WTP
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی موزهی ملی ایران مورد تحلیل قرار میگیرد که مبانی
ادبیات آن در ذیل تشریح میشود.
نگرش بازدیدکنندگان نسبت به کاال یا خدمت تحت بررسی از جمله متغیرهای
روانشناسی رایج در پژوهشهای  CVMبهخصوص در حیطه اقتصاد محیطی بوده است
که نتایج حاصلشده نشان میدهد به احتمال زیاد ،نگرش مثبت نسبت به کاالی تحت
بررسی باعث افزایش  WTPکاربران میگردد .تئوری سطح سازش (تطبیق) ،3میزان
تأثیر قیمت را به سطح سازش مشتری نسبت می دهد که اغلب تحت تأثیر «تجربه» و یا
«دانش» قبلی او از قیمت است ( .)Burman and Biswas, 2004, 387همراستا با این
تئوری ،کیرچبرگ ( )Kirchberg, 1998: 4با مطالعهی  3919پاسخدهنده آلمانی بیان
میکند افرادی که قیمت بلیط را به عنوان مانعی برای حضور در موزه قلمداد نمیکنند
بهطور میانگین ،تعداد بیشتری موزه را نسبت به افرادی که آنرا بهعنوان مانعی مهم
قلمداد میکنند ،بازدید کردهاند .در رابطه با فاکتور دانش از تئوری سطح سازش ،گارد
و فیال ( )Garrod and Fyall, 2000: 691اظهار میدارند که دانش یکی از مؤثرترین
فاکتورها در درک میراث است و همانطور که ریچارد 2مینویسد یکی از شاخصهای
پیشبینیکننده برای حضور در فعالیتهای فرهنگی است .بهطوریکه احتمال بیشتری
برای افراد تحصیل کرده و یا با دانش باال وجود دارد تا مفهوم فعالیتهای فرهنگی
همچون بازدید از موزهها را درک کنند ( .)Schrijvershop, 2007: 28عالوهبر دانش
کلی میرهوف ( )Meyerhoff, 2006: 215بیان میکند که دانش و اطالعات قبلی
کاملتر در مورد کاال یا خدمت تحت بررسی منجر به نگرش مثبتتر نسبت به آن
میشود .همچنین این موضوع شناسایی شده است که انگیزهی بازدیدکننده از مسافرت،
بر  WTPاو تأثیر میگذارد .بهطور مثال نیکوال و مس (Nicolau and Mas, 2006:
 ،)287اثر بازدارندهی قیمت بر انتخاب مقصد گردشگر را در اسپانیا تحلیل و بیان
1- Adaptation-level theory
2- Richard
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کردند ،درصورتیکه انگیزهی گردشگر کشف مناطق جدید و توسعهی دانش فرهنگی
باشد ،حاضر به پرداخت نرخ باالتری خواهد بود.
عالوه بر نگرش ،متغیر اصلی دیگر در پژوهش حاضر فاصلهی بین مبدأ و مقصد
گردشگری است .بلیط ورودی موزهها تنها قسمت محدودی از کل هزینههای سفر
گردشگران را تشکیل میدهد و بنابراین ،میتوان انتظار داشت که گردشگران خارجی
ورودی 3در مقایسه با افراد محلی ،با فرض ثابت ماندن سایر عوامل ،کشش قیمتی
کمتری را نسبت به نرخ بلیط تجربه کنند (Schrijvershop, 2007: 26 ; Frateschi,
 )Lazzaro and Martos, 2009: 180عالوهبراین ،افزایش فاصلهی اغلب به افزایش
هزینههای حملونقل منجر میشود ( .)Brons et al, 2002: 167ازاینرو منطقی است
تا یک ارتباط منفی بین مسافت طی شده از مبدأ تا مقصد گردشگری و کشش قیمتی
بازدیدکنندگان نسبت به نرخ بلیط ورودی را متصور شد .این اثرِ فاصلهی جغرافیایی در
چندین پژوهش  CVMو بهطور معمول با تأکید بر کاالهای محیطی مورد شناسایی قرار
گرفته است ،بهطوریکه افزایش فاصله منجر به افزایش  WTPبرای بلیط ورودی شده
است .از طرفی ،مروری بر منابع تحقیقات مرتبط نشان میدهد که چگونگی ارتباط بین
دو متغیر فوق در مورد موزهها توجه اندکی را از سوی محققان به خود جلب کرده
است.
مطالب فوق مبانی نظری دو متغیر اصلی این تحقیق یعنی نگرش و فاصله و تأثیر آنها
بر  WTPرا توضیح داد .در این میان بایستی به این نکته توجه داشت که نگرش نسبت
به موزه ها ،مفهومی چند بعدی و اساساً در ارتباط با تعداد زیادی از فاکتورها است که
هریک از آنها شاید به تنهایی قادر به توضیح کامل این متغیر نباشد .ازاینرو ،الزم است
تا یک متغیر ترکیبی از فاکتورهایی که انتظار میرود نقش معناداری در توضیح متغیر
نگرش دارند ایجاد تا بدینطریق ،بینش و نگرش کلی پاسخدهندگان نسبت به موزهها
آشکار شود .در این میان ،منطقی است تا بهمنظور تسهیل در تحلیلهای آماری ،حداقل
و قدرتمندترین فاکتورها انتخاب شوند .بنابراین ،در مقالهی پیشرو ،با در نظر گرفتن
ادبیات مرتبط با این حوزه فاکتورهای «میزان مطالعه پاسخ دهندگان در مورد
موضوعات مرتبط با موزه ها»« ،میانگین تعداد بازدید از موزه ها در یکسال»« ،سطح
1- Inbound tourists

 05فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 81ـ سال هفتم ـ تابستان 18

تحصیالت»« ،سطح اطالعات/دانش قبلی در مورد موزهی ملی ایران»« ،انگیزه
بازدیدکنندگان از سفر و بازدید از موزه ملی ایران»« ،طول زمان بازدید از موزهی ملی
ایران (مدت زمان بین ورود و خروج از موزه)» و در آخر سطح توافق بازدیدکنندگان
در مورد عباراتی مرتبط با موزهها (با استفاده از طیف لیکرت) ،انتخاب شده است.
انتظار میرود که امتیاز میانگین حاصل این فاکتورها بتواند نگرش بازدیدکنندگان
نسبت به موزه ها را آشکار و زمینه الزم را برای آزمون تأثیر احتمالی نگرش بر WTP
فراهم آورد .همچنین آزمون تأثیر احتمالی فاصله بر  WTPبازدیدکنندگان ،بخش
اصلی دیگر تحلیلهای این پژوهش را تشکیل میدهد .ازاینرو ،با توجه به نتایج
تحقیقات مطرحشدهی فوق و در نظر گرفتن اعتبار و پایهی علمی دو فرضیهی زیر ارائه
میشود:
فرضیهی اول :مسافت طی شده از مبدأ تا مقصد گردشگری بر تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان برای نرخ بلیط ورودی موزه تأثیر مثبت دارد.
فرضیهی دوم :نگرش مثبت نسبت به موزهها بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای
نرخ بلیط ورودی موزه تأثیر مثبت دارد.

موزه ملی ایران
موزهی ملی ایران در سال  3136در شهر تهران افتتاح و در سال  3134به دو
ساختمان مجزا و مجاور برای نگهداری آثار پیش از اسالم و دوران اسالمی بسط و
توسعه یافت که با مجموع حدود  199999اثر موزهای و با مساحتی بیش از  29999متر
مربع ،بزرگترین موزهی تاریخ و باستانشناسی کشور محسوب میشود (به نقل از
وبسایت این موزه .)2939 ،نکتهی قابل توجه آن است که نرخ فعلی بلیط ورودی به
بخش پیش از اسالم این موزه برای هر دو گروه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی،
 39999ریال است (بخش اسالمی موزه ملی از حدود  4سال پیش تعطیل است ،در
نتیجه ،پژوهش حاضر در مورد بخش پیش از اسالم موزه انجام گرفت) و درواقع،
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی یک نرخ مشابه را پرداخت میکنند .بهعبارتدیگر،
یک گردشگر خارجی برای بازدید از بخش پیش از اسالم موزهی ملی مشتمل بر دو
طبقه آثار نفیس از دوران تاریخ باستان و دوران تاریخی ایران کمتر از  3دالر آمریکا
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هزینه میکند که به نظر میرسد در مقایسه با ارزش ادراکشده از این موزه اندک
است .این در حالی است که خصوصیات ویژه نمایشگاههای ثابت و موقتی موزهی ملی
و غیاب یک کاالی قابل جانشین در کشور باعث شده است که این موزه به جاذبهای
ارزنده برای گردشگران خارجی تبدیل شود .عالوهبراین ،نرخ ضعیف واحد پول ایران
در مقایسه با واحد پول بسیاری از کشورها (بهویژه کشورهای توسعهیافته) عاملی است
که ارزش ادراکی نرخ بلیط ورودی موزهی ملی را در دیدگاه بازدیدکنندگان خارجی
کاهش می دهد.

روش شناسی تحقیق
کاالهای میراث فرهنگی بهدلیل برخورداری از دو ویژگی عدم قابلیت رقابت و
انحصار ،3جزء کاالهای نیمه عمومی 2محسوب میشوند که در کنار برخی دیگر از
ویژگیها همچون ارزش نمادین ،ارزش اجتماعی و هویت تاریخی باعث شده است تا
سنجش ارزش اقتصادی آنها با روشهای معمول اقتصادی قابل انجام نباشد .بنابراین،
ارزشگذاری اینگونه کاالها مستلزم روش خاصی است که همه این ویژگیها را مد
نظر قرار دهد ( .)Sanz, Herrero, and Bedate, 2003: 242در این رابطهCVM ،
یک روش استاندارد در دنیا قلمداد میشود که به میزان زیادی برای برآورد ارزش
اقتصادی کاالها و خدمات غیر بازاری مورد استفاده قرار میگیرد (Amirnejad 668
 .)et al., 2006:از لحاظ تاریخی ،دیویس 1در سال  3061اولین اقتصاددانی بود که
 CVMرا در تحقیقی با عنوان «ارزش تفریح در فضای باز :یک مطالعه اقتصادی از مین
5
وود » بهطور عملی بهکار گرفت ( Maler and Vincent, 2002: 829; Dutta,
 )Banerjee and Husain, 2007: 85و هم اکنون نیز بیشترین کاربرد این روش ارزش
گذاری در حیطهی اقتصاد محیطی است (.)Kinghorn and Willis, 2008: 119
عالوهبراین ،اولین کاربرد  CVMدر زمینهی هنر و میراث فرهنگی بهترتیب به اوایل
دهه  )Throsby, 2003: 275( 3019و اواسط دههی  3009میالدی باز میگردد
( .)Salazar and Marques, 2005: 70بااینوجود ،این روش تحقیقات داخلی انگشت
1 - No rivalry and no exclusiveness
2 - Quasi-public goods
3 - Davis
4 - Maine woods
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شماری را به خود اختصاص داده است که تاکید اکثر آنها نیز بر ارزشگذاری کاالی
محیط طبیعی بوده است (بهطور مثال :امیرنژاد و رفیعی3111 ،؛ موالیی ،شرزه ای و
یزدانی.)3110 ،
 CVMبهعنوان یک رهیافت پرسشنامهمحور ،از طریق اطالعات ارائهشده به افراد
در جهت ایجاد بازار فرضی3خاص ،میزان تمایل به پرداخت ( )WTPآنها را در قبال
منافع دریافتی برآورد میکند ،بهطوریکه هیچ تبادل واقعی پولی انجام نمیشود ( Lee
 .)and Han, 2002: 533; Veisten, 2007: 205در واقع در این روش ،دادههای
 WTPافراد ،مشروط 2به یک سناریو ارائهشده بهعنوان یک بازار فرضی استخراج می-
شود که به همین دلیل این روش را ارزشگذاری مشروط (اقتضائی) نام نهادهاند .منظور
از سناریو ،وصف شرایط کاالی تحت بررسی و مشکالت آن است تا پاسخدهندگان با
اطالعات کاملتری نرخ پیشنهادی خود را بیان کنند.
1
 CVMیک روش مبتنی بر بیان تمایالت مستقیم است ( Tuan and Navrud,
 )2007: 52که در آن چندین فرمت برای سؤال مرتبط با  WTPدر پرسشنامه مشتمل
بر موارد ذیل استفاده میشود .انتخاب دوگزینهای( 5پاسخدهندگان به نرخهای پیشنهاد
شده پاسخ آری یا خیر میدهند) ،کارتهای پرداختی( 4پاسخدهندگان از میان لیست
نرخهای پیشنهاد شده ،بهترین گزینه را که با  WTPآنها هماهنگ است انتخاب
میکنند) ،روش پیشنهاد حراج(6پاسخدهندگان نسبت به دامنه نرخهای صعودی یا
نزولی ،پاسخ آری یا خیر میدهند) و فرمت سؤال باز .)Choi et al., 2010: 214( 3در
فرمت سؤال باز بدون ارائهی گزینههای انتخابی ،بهصورت ساده حداکثر تمایل به
پرداخت پاسخدهندگان مورد پرسش قرار میگیرد که در نتیجه نتایجی بدون نقطهی
آغاز انحراف 1را ایجاد میکند (درحالیکه در دیگر فرمتها ،تخمین نهایی WTP
تحت تأثیر مبلغ پیشنهادشدهی اولیه است و درواقع نوعی انحراف در پاسخها ایجاد می-
شود) .عالوهبراین ،فرمت سؤال باز احتیاج به مصاحبه کننده ندارد و برای افرادی که
قصد بر آن دارند تا نتایج محافظهکارانهتری داشته باشند مناسبتر است چراکه نتایج
1 - Hypothetical market
2 - Contingent
3- Stated preferences method
4- Dichotomous choice
5- Payment cards
6- Auction bidding
7- Open-ended question
8- Bias
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محققان حاکی از آن است که تخمینهای  WTPدر فرمت سؤال باز به مراتب کمتر از
دیگر فرمتها است ( .)Venkatachalam, 2004: 106ازاینرو ،در پرسشنامه تحقیق
پیشرو نیز این روش بهکار گرفته شده است.
در این پژوهش با استفاده از تابع زیر حداکثر  WTPپاسخدهندگان برای بلیط ورودی
موزهی ملی ایران مورد تحلیل قرار میگیرد:
})WTP = f{(Da ,s, i), (Gd), (Ai,e,v,n,t,o

در تابع فوق WTP ،بهعنوان متغیر وابسته با فرمت سؤال باز تحت تأثیر ویژگیهای
جمعیتشناسی( D :سن  ،aجنسیت  sو سطح درآمد پاسخدهندگان  ،)iویژگی
جغرافیایی( G :فاصله بین مبدأ و مقصد گردشگری  )dو ویژگی نگرشی( A :میزان
مطالعه  /دانش در مورد موضوعات مرتبط با موزه  ،iسطح تحصیالت  ،eمتوسط تعداد
بازدید از موزهها در یکسال  ،vسطح مطالعه /دانش در مورد موزهی ملی ایران پیش از
بازدید از این موزه  ،nمدت زمان حضور در این موزه برای بازدید ( tزمان بین ورود و
خروج از موزهی ملی) ،و نظرات/عقاید کلی در مورد موزهها  )oاست.
پرسشنامههای طراحیشده برای بازدیدکنندگان داخلی (به زبان فارسی) و خارجی (به
زبان انگلیسی) هر دو شامل  5قسمت است .قسمت اول به منظور کسب اطالعات در
مورد نگرش پاسخ دهندگان در مورد ارزش موزه ها طراحی شد که حاوی سؤاالتی در
رابطه با موارد ذیل است )3 :میزان مطالعه/دانش پاسخدهندگان در مورد موزهها)2 ،
میانگین تعداد بازدیدهای آنها از موزهها در طول یکسال )1 ،سطح تحصیالت )5 ،میزان
دانش/مطالعه آنها در رابطه با موزهی ملی قبل از بازدید این موزه )4 ،طول زمان تقریبی
سپریشده در موزهی ملی برای بازدید آن و همچنین  )6شش عبارت/جمله با طیف 4
گویهای لیکرت با دامنهی کامالً موافق (با امتیاز  )4تا کامالً مخالف (با امتیاز  )3برای
سنجش نگرش /بینش پاسخدهندگان در مورد موزهها .الزم به ذکر است که آیتمهای
ششگانه فوق با توجه به مروری بر ادبیات مرتبط با بازدیدکنندگان موزه و همچنین
مطالب عنوان شده در قسمت  2این مقاله انتخاب شد .عالوه بر سؤاالت فوق در قسمت
 5پرسشنامه ،دلیل اصلی پاسخگویان برای بازدید ایران /تهران و موزهی ملی ایران مورد
سؤال قرار گرفت.
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قسمت دوم پرسشنامه شامل سؤال مربوط به حداکثر تمایل به پرداخت ( )WTPافراد
برای بلیط ورودی به موزهی ملی ایران است که قبل از آن پاراگرافی کوتاه مبنی بر
اهمیت بلیط ورودی در توسعهی خدمات موزه و تجربه بازدیدکننده نوشته شد .این
توضیح در جهت ایجاد بازار فرضی بهعنوان بخش مهمی در پژوهشهای  CVMارائه
شد.
در قسمت سوم پرسشنامه طراحی شده برای بازدیدکنندگان خارجی ،کشور محل
اقامت آنها و در پرسشنامه بازدیدکنندگان داخلی شهر /روستای فعلی محل اقامت مورد
پرسش قرار گرفت .هدف از این سؤال آگاهی از کشور و شهر محل اقامت پاسخدهندگان
و سپس محاسبهی فاصلهی مذکور از شهر تهران به مقیاس کیلومتر و در نهایت تحلیل تأثیر
احتمالی متغیر فاصله بر  WTPافراد است .بدینمنظور برای انجام تحلیلهای کمی ،برای
بازدیدکنندگان خارجی فاصله میان «شهر پایتخت» کشور مبدأ (بهعنوان نمایندهی کل
کشور) تا شهر تهران محاسبه و در طیف لیکرت  39گویهای («کمتر از  3999کیلومتر» با
امتیاز  3تا «بیشتر از  1999کیلومتر» با امتیاز  )39و برای بازدیدکنندگان داخلی و غیر ساکن
در شهر تهران فاصلهی بین شهر /روستای مبدأ و شهر تهران محاسبه و بهطور مشابه در طیف
لیکرت  39گویهای («کمتر از  399کیلومتر» با امتیاز  3تا « 3099-3399کیلومتر» با امتیاز
 )39تنظیم شد .در انتها قسمت چهارم پرسشنامه مشتمل بر سؤاالت مربوط به سن ،جنسیت،
سطح تحصیالت و درآمد است.
پرسشنامهی طراحی شده بهمنظور تأیید اعتبار محتوا 1در اختیار دو کارشناس حوزهی
اقتصادِ فرهنگ و بازاریابی قرار گرفت .سپس پرسشنامهها بهصورت پیشآزمون در میان 69
بازدیدکننده موزهی ملی ( 19بازدیدکنندهی داخلی و  19بازدیدکنندهی خارجی) توزیع شد
که نتایج حاصل از این دو مرحله ،تغییرات مختصری را در میان سؤاالت به همراه داشت.
سرانجام تحقیق پیمایشی اصلی در طول هشت روز در بهار سال  3110انجام شد .این
پرسشنامهها در میان  536بازدیدکنندهی داخلی و  249بازدیدکنندهی خارجی ،در ابتدای
ورود آنها به موزه بهصورت نمونهگیری تصادفی توزیع و در انتهای بازدید آنها جمعآوری
شد .تعداد پرسشنامههای برگشتیافته 631 ،بود ( 102برای بازدیدکنندگان داخلی و 223
برای بازدیدکنندگان خارجی) که تعداد  14پرسشنامه به دلیل جوابهای ناکافی یا
1- Content validity
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دادههای غیردقیق حذف شد و سرانجام تحلیلهای مقاله با تعداد کلی  431پرسشنامه کامل
(بهترتیب  133و  293برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی) ،با استفاده از برنامه SPSS
انجام گرفت.

تجزیه و تحلیل دادهها
ویژگیهای نمونه
نمونهی گروه پاسخدهندگان خارجی شامل بازدیدکنندگانی از  23کشور جهان بود
که بیشترین آنها را آلمان ( ،)%39/6فرانسه ( ،)%1/3ایتالیا (  )%3/3ژاپن ( ،)%6/1اسپانیا
( )%6/1و چین ( )%6/1تشکیل میدهد .جدول  )3نتایج مربوط به  0فاکتور استفادهشده
در تحلیلهای تابع تحت بررسی را نشان میدهد که بهمنظور مقایسهی دقیقتر بین دو
گروه بازدیدکنندگان مقادیر میانگین آنها براساس امتیازات طیف لیکرت ذکر شده
است .میانگین سن بازدیدکنندگان داخلی و خارجی موزهی ملی ایران بهترتیب ( 15با
دامنهی  29تا  )65و  51سال ( با دامنهی  21تا  )35است 293( %44/1 .نفر)
پاسخدهندگان داخلی و  11( %59/3نفر) پاسخدهندگان خارجی مونث بودند.
پاسخدهندگان داخلی درآمد ماهیانهی خانوار خود را بر طبق بازههای زیر گزارش
دادند :کمتر از  2میلیون ریال ( 6- 2 ،)%5/1میلیون ریال ( 39- 6 ،)%46/2میلیون ریال
( )%14/1و  39 -39/2میلیون ریال و بیشتر( ،)%1/3و در مورد بازدیدکنندگان خارجی
بهترتیب زیر است :کمتر از  3999دالر(3 -1 ،)%3/2هزار دالر ( 1-4 ،)%55هزار
دالر( 4 -3 ،)%14/3هزار دالر( )%0/2و  3 -1هزار و بیشتر (.)%1/0
مقایسهی دو گروه بازدیدکنندگان نشان میدهد که نمونه پاسخدهندگان خارجی
مطالعهی بیشتری در مورد موضوعات مرتبط با موزه داشتهاند؛ بازدیدهای بیشتری از
موزهها را تجربه کردهاند؛ زمان بیشتری را در موزهی ملی برای بازدید گذراندهاند و
سطح مطالعه/دانش آنها از موزهی ملی پیش از بازدید این موزه بیشتر بوده است .یک
توضیح محتمل برای این یافتهها حقیقتی است که گردشگران فرهنگی ،درصد باالیی از
بازدیدکنندگان ورودی به ایران را تشکیل میدهند که ارزش باالیی را برای موزه ها،
بناهای تاریخی و بهطور کلی جاذبههای فرهنگی قائلاند .بهمنظور بررسی بیشتر از پاسخ
دهندگان خارجی خواسته شد که انگیزهی اصلی خود را برای سفر به ایران (ذکر تنها

 55فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 81ـ سال هفتم ـ تابستان 18

یک مورد) بازگو کنند .نتایج این سؤال نشان داد که انگیزهی اصلی  %32/0آنها بازدید
از موزهها و مکانهای تاریخی ،بازدید از دوستان و آشنایان ( ،)%0/1بازدید از مکان-
های مذهبی ( ،)%4/1بازدید از فضاها و منابع طبیعی ( ،)%5/0کسب و کار (،)5/1
تفریحی ( )%3/5و دیگر موارد ( )%3/5بوده است .عالوهبراین ،بیشترین درصد آنها
( )%16اعالم کردند که انگیزهی اصلی آنها برای بازدید از موزهی ملی ایران فرهنگی
است درحالیکه  %10/6بازدیدکنندگان داخلی دارای این ویژگی بودند و دیگر
انگیزههای اصلی آنها برای بازدید از این موزه عبارت بود از :فعالیتهای اجتماعی
( ،)%32/3تفریحی ( )%36/3و تحقیق دانشگاهی (.)%32/3
جدول  .1نتایج ویژگیهای جمعیتشناختی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران و دیگر متغیرهای
مورد استفاده در تابع تحقیق
فاکتور

توضیحات

بازدیدکنندگان
داخلی(میانگین)

بازدیدکنندگان
خارجی(میانگین)

سن

سن پاسخدهندگان (به سال)

47/47

74/95

جنسیت

درآمد

تحصیالت
مطالعه/دانش در
مورد موزه ها
تعداد بازدید از
موزهها
زمان سپریشده
در موزهی ملی
مطالعه/دانش در
مورد موزهی ملی

مذکر=0؛ مونث=1
بازدیدکنندگان خارجی :تعداد مرد127 :؛ تعداد زن.44 :
بازدیدکنندگان داخلی :تعداد مرد117 :؛ تعداد زن.204 :
درآمد ماهانه خانوار بازدیدکنندگان خارجی بر اساس طیف  5گویهای با
دامنه کمتر از ( 1000با امتیاز )1تا بیشتر از ( 4000با امتیاز )5
دالرآمریکا.
درآمد ماهانه خانوار بازدیدکنندگان داخلی براساس طیف لیکرت 5
گویهای با دامنه کمتر از ( 2با امتیاز )1تا بیشتر از ( 12با امتیاز  )5میلیون
ریال.
طیف  9گویهای :دیپلم یا کمتر= ،1فوق دیلم= ،2کارشناسی=،4
کارشناسی ارشد= ،7دکتری=.9
از پاسخدهندگان خواسته شد تا میزان مطالعه/دانش خود در مورد
موضوعات مرتبط با موزهها را بر اساس طیف  9گویه ای با دامنه «هیچ»
(با امتیاز  )1تا «خیلی زیاد» (با امتیاز  ،)9بیان کنند.
از پاسخدهندگان خواسته شد تا متوسط تعداد بازدیدهای خود از موزهها
در طول یکسال را بر اساس طیف  9گویهای امتیازگذاری کنند :بدون
بازدید= 7-1 ،1بازدید=  4-9 ،2بازدید=  12-5 ،4بازدید=  7و بیشتر از
 12بازدید=.9
از پاسخدهندگان خواسته شد تا زمان تقریبی طول بازدید خود از موزهی
ملی را براساس طیف  9گویهای با دامنه «کمتر از نیم ساعت» (با امتیاز
 )1تا «بیشتر از  2ساعت» (با امتیاز  ،)9بیان کنند.
از پاسخدهندگان خواسته شد تا «میزان مطالعه/دانش خود از موزهی ملی
قبل از بازدید خود» را بر اساس طیف  9گویه ای با دامنه «هیچ» (با امتیاز
 )1تا «خیلی زیاد» (با امتیاز  )9بیان کنند.

0/91

0/70

_

4/41

4/40

_

2/11

4/01

1/29

1/14

1/44

2/74

2/40

2/91

1/41

2/15
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جدول  2دیگر آیتمهای مرتبط با نگرش پاسخدهندگان در مورد موزهها را در دامنه
«کامال موافق» (با امتیاز  )4تا «کامال مخالف» (با امتیاز  ،)3نشان میدهد .بر طبق این
جدول گردشگران خارجی نگرش مثبت بیشتری را نشان میدهند بهطوریکه درصد
بیشتری از آنها دامنهی کامال موافق و درصد کمتری دامنه کامالً مخالف را برای
سؤاالت انتخاب کردهاند .ضریب آلفای کرونباخ سؤاالت این جدول برای
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی بهترتیب  9/101و  9/112بهدست آمد که نشانگر
پایایی ایده آل آنها است.
جدول  .2میزان توافق بازدیدکنندگان با عبارات مرتبط با ارزش فرهنگی موزه ها
دامنهی پاسخ

سؤال
کامالً موافقم
2

Re.

4

Fo.

موافقم

1

نظری ندارم

کامالً مخالفم

مخالم

Re.

Fo.

Re.

Fo.

Re.

Fo.

Re.

Fo.

سؤال 1
سؤال 2
سؤال 4
سؤال 7
سؤال 9

71/2
71/1
74/7
17/4
94/5

14/2
40/0
14/1
77/0
11/4

74/2
72/0
45/1
24/2
42/1

40/5
24/1
25/9
21/4
25/9

4/0
4/4
4/7
44/9
4/4

1/5
2/5
1/5
27/2
4/4

4/9
4/4
7/0
15/5
7/5

0
0
0
10/1
0

1/1
1/4
1/1
9/1
1/4

0
0
0
0/7
0

سؤال 1

24/4

91/2

49/4

44/4

20/9

19/0

11/4

0/9

4/1

0

 :1دامنهی پاسخها به درصد است؛  :)Re(2بازدیدکنندگان داخلی؛ :)Fo( 1
بازدیدکنندگان خارجی
سؤال )3موزهها نقش مهمی را در حفظ میراث جوامع ایفا می کند.
سؤال  )2موزهها باعث توسعه شناخت جوامع درباره تاریخ ،فرهنگ و هویت آنها
میشود.
سؤال  )1در طول بازدیدِ خود از موزه ها تالش دارم تا به آثار موزهای صدمهای وارد
نکنم.
سؤال  )5بازدید از موزهها یکی از فعالیتهای من در طول سفر و گردشگراست.
سؤال  )4بازدید از موزهها فعالیتی ایدهآل در اوقات فراغت است.
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تمایل به پرداخت
فراوانی و درصد نرخهای گزارش شده توسط دو گروه بازدیدکنندگان به عنوان
بلیط ورودی موزهی ملی در جدول  1و میانگین ،مد ،میانه و انحراف معیار نرخ های
 WTPدر جدول  5نمایش داده شده است .الزم به ذکر است که از سوی پاسخدهندگان
داخلی و خارجی به ترتیب  4و  2نرخ باال گزارش شد که به عنوان اعداد پرت محسوب
و پیش از انجام تحلیلهای آماری حذف شد .عالوه بر این ،به ترتیب  32/0و 5/1
درصد پاسخدهندگان داخلی و خارجی مقدار صفر را بهعنوان نرخ  WTPگزارش
دادند که این یافته نسبتاً سازگار با نتایج تحقیق لمپی و اورث ()Lampi and orth: 2009
است که آمار  %35پاسخهای صفر را برای بلیط ورودی موزهی ورلد کالچر 1در کشور
سوئد ثبت کردند.
جدول .9فراوانی و درصد توزیع حداکثر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بلیط ورودی
موزهی ملی ایران
بازدیدکنندگان خارجی

بازدیدکنندگان داخلی
( WTPریال)

فراوانی

درصد

)US$( WTP

فراوانی

درصد

0

98

12/1

1

11

9/ 8

1000

12

9/ 9

1

1

9/ 9

2000

18

9/ 1

2

19

2/ 9

7000

1

2/ 9

9

11

1/ 2

9000

21

11/1

9

19

2/ 8

1000

8

2/ 2

1

91

21/1

4000

11

9/ 1

2

8

9/ 1

4000

11

9/ 1

1

91

19/1

5000

1

1/ 9

8

91

19/1

10000

88

29/1

1

1

2/ 9

12000

1

1/ 1

11

18

8/ 1

14000

2

1/ 1

11

2

1/ 1

17000

2

1/ 1

12

1

1/ 1

19000

21

1/ 9

11

9

1/ 1

14000

1

1/ 9

21

2

1/ 1

1- World Culture
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بازدیدکنندگان خارجی

بازدیدکنندگان داخلی
( WTPریال)

فراوانی

درصد

)US$( WTP

فراوانی

درصد

20000

92

1/ 1

91

9

1/ 9

29000

2

1/ 1

40000

8

2/ 2

70000

1

1/ 9

90000

9

1/ 1

10000

1

1/ 9

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،با احتساب ارزشهای صفر برای
بازدیدکنندگان داخلی میانگین تمایل به پرداخت برابر  ،0549مد  3999و همچنین میانه
 1999ریال و برای دیگر گروه بازدیدکنندگان میانگین ،مد و میانه بهترتیب برابر ،6/13
 4و  4دالر بهدست آمده است .این نتایج حاکی از آن است که برای هر دو گروه،
ارزش میانه کمتر از ارزش میانگین است که برایناساس ،نرخ اعالم شده اکثریت پاسخ
دهندگان کمتر از میانگین کل نرخ ها است .همچنین نتایج میانگین و میانه  WTPنشان
میدهد که نرخ فعلی بلیط ورودی به موزهی ملی ایران ( 39999ریال) به میزان
قابلتوجهی کمتر از نرخی است که بازدیدکنندگان خارجی تمایل به پرداخت آن را
دارند ،درحالیکه میانگین  WTPبازدیدکنندگان داخلی به میزان غیرمعناداری کمتر از
نرح فعلی بلیط این موزه است .درواقع به بیان دیگر بر اساس نتایج حاصل از میانه WTP
(که بهمنظور برداشتهای محطاطتر آماری ،آماره کارآمدتری نسبت به میانگین
محسوب میشود) بازدیدکنندگان خارجی تمایل دارند تا هشتبرابر بازدیدکنندگان
داخلی برای بلیط موزهی ملی پرداخت کنند.1

1ـ مقایسه  WTPدو گروه بازدیدکنندگان با در نظر گرفتن هر دالر آمریکا برابر با  11000ریال صورت گرفته است.
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جدول .9نتایج آماری مربوط به حداکثر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مشتمل بر
فراوانیهای صفر
بازدیدکنندگان خارجی ()US$
بازدیدکنندگان داخلی (ریال)
1/41
5790
میانگین
9
4000
میانه
9
1000
مد
7/451
5102/724
انحراف معیار
0-40
0-10000
دامنه

بهمنظور ایجاد متغیر نگرش و تحلیل آن در تابع تحقیق ،در ابتدا سطح ارتباط بین هر
یک از  33فاکتور مربوط به متغیر نگرش ( 4فاکتور جدول  :3تحصیالت ،مطالعه/دانش
کلی در مورد موزهها ،تعداد بازدید از موزهها ،مطالعه/دانش در مورد موزهی ملی
ایران ،طول زمان بازدید از این موزه و  6فاکتور جدول )2با  WTPبا استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون محاسبه شد .برایناساس ،برای بازدیدکنندگان داخلی فاکتورهای
مطالعه/دانش کلی ،تعداد و دانش از موزهی ملی و برای بازدیدکنندگان خارجی
فاکتورهای مطالعه/دانش کلی و یکی از آیتمهای جدول «( 2موزهها نقش مهمی را در
حفظ میراث جوامع ایفا می کنند») دارای رابطه آماری معنادار در سطح خطای  %4با
 WTPنیست .بنابراین ،بهمنظور جلوگیری از تحریف تحلیلها ،از مدل نهایی حذف و
برای ایجاد متغیر واحد نگرش ،امتیاز میانگین طیف لیکرت دیگر فاکتورها محاسبه و
در تحلیلهای رگرسیون وارد شد (سؤاالت مربوط به تمامی این فاکتورها در سطح
طیف لیکرت  4گویهای امتیازگذاری شدهاند) .بهعبارتدیگر ،متغیر نگرش برای
بازدیدکنندگان داخلی حاصل  1فاکتور و برای بازدیدکنندگان خارجی حاصل 0
فاکتور از مجموع  33فاکتور ارائه شده است.

نتایج تحلیل رگرسیون
جدول  )4تخمینهای رگرسیون خطی در جهت تحقیق پیرامون ارتباط بین متغیر
وابسته ( )WTPو متغیرهای مستقل (نگرش ،فاصله ،درآمد ،سن و جنسیت) را نشان
میدهد .هر دو تابع ارزیابی با توجه به آماره  )P-value= 0.000( Fدر سطح خطای %3
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معنادار و قدرت توضیح دهندگی آنها بر اساس آماره  r2تعدیل شده برای
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به ترتیب  9/111و  9/142است .بهعبارتدیگر،
متغیرهای مستقل بهترتیب قادر به توضیح  9/111و  9/142واریانس متغیر وابسته در
گروه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است که داللت بر برازش متعادل توابع تحقیق
دارد .همچنین بهمنظور بررسی خطای همخطی در مدلهای رگرسیون (همبستگی قوی
میان متغیرهای مستقل) فاکتور واریانس تورم ( )3VIFاستفاده شد که حداکثر مقدار آن
برای متغیرها برابر  3/251بهدست آمد که نشاندهنده عدم وجود این خطا است
(.)VIF>2
ضریب منفی عرض از مبدأ (ضریب ثابت) برای هر دو تابع رگرسیون ،سازگار با تئوری
اقتصادیِ کاهش  WTPافراد در برابر افزایش قیمت است .مقادیر ضریب متغیر سن
برای هر دو گروه با عالئم متضاد معنادار است ،بهطوریکه این متغیر برای
بازدیدکنندگان داخلی دارای عالمت مثبت و برای بازدیدکنندگان خارجی دارای
عالمت منفی است .بهعبارتی WTP ،بازدیدکنندگان داخلی و خارجی با افزایش سن
آنها ،به ترتیب افزایش و کاهش می یابد .ضریب متغیر درآمد نیز برای دو گروه
بازدیدکنندگان همانطور که انتظار می رفت با عالمت مثبت معنادار است که نشان
میدهد با افزایش درآمد WTP ،بازدیدکنندگان برای بلیط ورودی موزهی ملی ایران
افزایش مییابد .بطور دقیقتر ،بر اساس مقادیر ضرایب حاصله میتوان اظهار کرد که از
میان متغیرهای تحقیق ،برای بازدیدکنندگان داخلی ،درآمد بیشترین تأثیر را در تمایل به
پرداخت آنها برای نرخ بلیط ورودی موزهی ملی داشته است.

1- Variance Inflation Factor

 55فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 81ـ سال هفتم ـ تابستان 18

جدول  .1نتایج تحلیلهای رگرسیون خطی برای متغیرهای مورد استفاده در تابع تحقیق
بازدیدکنندگان داخلی
متغیر

ضریب بتا

ضریب

ضریب ثابت
نگرش
فاصله
درآمد
سن
جنسیت
خالصه آمار:

-19442/415
0/244
-0/147
0/705
0/101
-0/040

-1/420
1/995
-4/219
5/227
2/451
-1/404

Adjusted r2
r2
آماره F
P- value

تعداد نمونه

t

0/444
0/454
74/411
0/000
441

بازدیدکنندگان خارجی

سطح معناداری
0/000
0/000
0/001
0/000
0/014
0/144

ضریب
بتا
-1/420
0/741
-0/014
0/275
-0/124
-0/004

ضریب

t

-2/247
1/490
-0/409
4/450
-2/221
-0/144

سطح معناداری
0/007
0/000
0/411
0/000
0/024
0/451

0/492
0/447
24/494
0/000
204

در خصوص متغیر فاصله بین مبدأ و مقصد گردشگری (بر حسب کیلومتر) ،نتایج
تحلیل رگرسیون حاکی از ضریب معنادار با عالمت منفی برای بازدیدکنندگان داخلی
و ضریب غیر معنادار با عالمت منفی برای پاسخدهندگان خارجی است (برخالف
عالمت مثبت مورد انتظار) .اثر منفی فاصله برای بازدیدکنندگان داخلی را شاید بتوان به
این موضوع ارتباط داد که در شهر تهران ،بهعنوان پایتخت ایران ،بهصورت میانگین
درآمد خانوارها بیشتر از دیگر شهرها است و بنابراین ،سطح  WTPپاسخدهندگان
ساکن تهران که  %65/2پاسخدهندگان داخلی را تشکیل میدهند بیشتر از دیگر
بازدیدکنندگان داخلی و غیر ساکن در شهر تهران است .بهمنظور تحقیق کاملتر در
مورد این احتمال مطرح شده ،میانگین تمایل به پرداخت و درآمد پاسخدهندگان ساکن
و غیرساکن در شهر تهران بهصورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت .نتایج نشان داد
که بهترتیب برای هریک از دو گروه فوق ،میانگین  WTPبرابر  39999و  1999ریال و
میانگین درآمد با در نظر گرفتن امتیاز طیف لیکرت ،برابر  1/52و  1/34است .آزمون
تفاوت میانگین (تی استیودنت) نشان میدهد که این ارقام نسبت به یکدیگر بهصورت
معناداری در سطح خطای  %4متفاوت است .بنابراین ،میتوان بهصورت خالصه بیان
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کرد که بازدیدکنندگان ساکن در شهر تهران بهطور میانگین بهواسطهی برخورداری از
درآمد بیشتر نرخهای باالتری را برای بلیط موزهی ملی گزارش کردهاند .بنابراین،
فرضیه اول ارائهشده در این مقاله مبنیبر تأثیر مثبت متغیر فاصله بر  WTPتأیید نمیشود.
همراستا با انتظارات و فرضیه دوم ارائهشده ،متغیر نگرش برای هر دو گروه بهطور
معنادار و مثبتی با متغیر وابسته  WTPدر سطح خطای  %4مرتبط بود که نشان میدهد
اگر بازدیدکنندگان نگرش بهتری نسبت به موزهها داشته باشند احتمال بیشتری وجود
دارد که برای بلیط ورودی موزهی ملی ایران تمایل به پرداخت نرخ باالتری داشته
باشند .ضریب این متغیر حاکی از آن است که برای بازدیدکنندگان خارجی ،تأثیر آن
بر  WTPنسبت به دیگر متغیرهای مستقل مدل تحت بررسی بیشتر است ،درصورتیکه
این نقش را متغیر درآمد برای بازدیدکنندگان داخلی ایفا کرد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
از اوایل دهه  3009تا به امروز موضوع بلیط ورودی موزهها ،توجه بسیاری از
مطالعات را بهخصوص از ابعاد اقتصادی و فرهنگی به خود جلب کرده است .نکتهی
حائز اهمیت آن است که بیشتر این مطالعات در کشورهای توسعهیافته انجام گرفته
است که کمتر سیاستهای قیمتگذاری اتخاذ شده از جانب موزهها در کشورهای در
حال توسعه را مورد تحقیق قرار دادهاند .یکی از این سیاستها قیمتگذاری دونرخی
برای بلیط ورودی با در نظرگرفتن نرخ باالتر برای بازدیدکنندگان خارجی است که
هدف اصلی آن افزایش درآمد موزه محسوب میشود .این موضوع در مقالهی حاضر با
موردِ مطالعۀ موزهی ملی ایران بحث و تحلیل شد که در این راستا ،بر تأثیر احتمالی
نگرش نسبت به موزهها و فاصلهی بین مبدأ و مقصد گردشگری بر تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی تاکید شد .نتایج بهدست آمده از تحلیلهای
رگرسیون نشان داد که برای بازدیدکنندگان خارجی متغیر نگرش از لحاظ آماری
پیشبینیکنندهی بهتری برای  WTPنسبت به سن ،جنسیت ،درآمد و فاصلهی
گردشگری بود ،درحالیکه برای بازدیدکنندگان داخلی درآمد این نقش را ایفا کرد.
بهعبارت دیگر ،برای بازدیدکنندگان خارجی موزهی ملی ،از میان متغیرهای تحقیق،
نگرش مثبت آنها نسبت به موزهها بیشترین تأثیر مثبت را بر نرخ پیشنهادی آنها بهعنوان
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بلیط ورودی به موزهی ملی داشته است .این یافته در مغایرت با پنداشت برخی از
مدیران محوطههای تاریخی و موزهها در ایران است که دلیل اتخاذ قیمتگذاری دو
نرخی را سطوح باالتر درآمدهای گردشگران خارجی در مقایسه با بازدیدکنندگان
داخلی عنوان میکنند .ازاینرو اولین پیشنهاد پژوهش حاضر ،مبتنی بر یک استلزام
تئوریایی حاصله از نتایج رگرسیون است که بر اساس آن ،میتوان اظهار کرد که
نگرش مثبت گردشگران خارجی به موزهها دلیل قانع کننده تری نسبت به درآمد آنها
برای اتخاذ راهبرد قیمتگذاری دونرخی است .یافتهی مهم دیگر این تحقیق ثابت کرد
که بازدیدکنندگان خارجی برخالف بازدیدکنندگان داخلی تمایل دارند تا بهطور
قابلتوجهی نرخ بیشتری را برای بلیط ورودی موزه ملی ایران در مقایسه با نرخ فعلی
این موزه ( 39999ریال) پرداخت کنند و از طرف دیگر ،یک تفاوت قابلتوجه بین
سطوح میانه  WTPدر بین دو گروه بازدیدکنندگان وجود داشت (میانه WTP
بازدیدکنندگان خارجی  39برابر میانه  WTPبازدیدکنندگان داخلی بدست آمد).
بنابراین ،بر اساس این یافته یک استلزام مدیریتی پیشنهاد میشود :نرخ فعلی بلیط
موزهی ملی ایران برای بازدیدکنندگان خارجی افزایش یابد و به عبارت دیگر ،راهبرد
قیمت گذاری دو نرخی با در نظر گرفتن نرخ باالتر برای بازدیدکنندگان خارجی در
مقایسه با دیگر گروه بازدیدکنندگان اتخاذ شود .بر اساس نتایج بدست آمده،
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به ترتیب به طور میانگین تمایل به پرداخت 0549
ریال و  6/13دالر می باشند که مدیران این موزه می توانند این نرخها را به مثابه یک
راهنما و مرجع برای تعیین دقیق بلیط ورودی مورد توجه قرار دهند .الزم به ذکر است
که احتمال آن وجود دارد که ویژگیهای جمعیتشناختی گردشگران در فصول
مختلف سال تغییر یابد و بنابراین قابل تصور است که سطح  WTPآنها نیز دچار تغییر
شود .بنابراین ،یافتههای مربوط به  WTPاین پژوهش را با نگاهی بدبینانه می توان تنها به
فصل بهار تعمیم بخشید که با توجه به آنکه این فصل اوج روندهای گردشگری داخلی
و همچنین گردشگری ورودی به کشور است همچنان میتواند راهبرد ارزشمندی را
برای مدیران این موزه در جهت افزایش درآمد پیشنهاد کند .افزایش درآمدهای این
موسسات فرهنگی میتواند کاهش وابستگی مالی آنها به دولت ،که بسیاری از
کشورهای توسعه یافته در مسیر آن گام بر میدارند را تحقق بخشد .نمونهی بارز آن
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کشور آمریکا است که براساس گزارش مؤسسه خدمات موزه و کتابخانه 1در سال
 ،2990تنها  %31تا  %11بودجهی کل هر موزه در این کشور توسط دولت و بقیهی آن
از طریق کمک های مردمی و فعالیتهای درآمدزای خود موزهها (مانند بلیط ورودی،
اجارهی سالنها و مانند آن) تامین میشود ( .)Manjarrez et al., 2009: 35در انتها،
نکتهی اساسی که بایستی مد نظر قرار داد آن است که اجابت و توافق بازدیدکنندگان
خارجی به اتخاذ قیمتگذاری دونرخی یک عامل مهم در پیادهسازی موفق این راهبرد
قیمتگذاری است ( .)Mudie and Pirrie, 2006: 166بنابراین ،الزم است تا دیدگاه آنها
نسبت به این روش قیمتگذاری تحلیل شود تا درصورت ادراک بیعدالتی از
پیادهسازی آن جلوگیری کرد که این موضوع را میتوان در تحقیقات آتی تحت
بررسی قرار داد.
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